
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Air Susu Ibu (ASI)

2.1.1 Definisi Air Susu Ibu (ASI)

Air susu ibu (ASI) adalah makanan utama bagi bayi yang kaya akan

nutrisi berupa cairan hidup yang kompleks yang mengandung

antibodi, enzim, dan hormon yang bermanfaat bagi kesehatan bayi.

Selain itu kolostrum yang pertama kali keluar dari ASI, kaya akan

antibodi. Kolostrum dalam jumlah kecil dapat membantu mencegah

ginjal bekerja terlalu keras saat bayi yang baru lahir menyesuaikan

keseimbangan cairan dalam tubuhnya (Hoddinott et al., 2008).

Sedangkan yang dikatakan sebagai ASI eksklusif menurut WHO

adalah bayi hanya diberikan ASI dan tanpa cairan lain atau zat padat

kecuali vitamin, suplemen mineral, atau obat-obatan yang diberikan

selama 6 bulan (Agostoni et al., 2009).
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2.1.2 Manfaat Air Susu Ibu (ASI)

ASI sebagai makanan utama bagi bayi memiliki beberapa manfaat

baik bagi bayi maupun bagi ibu yang memberikan ASI secara

eksklusif :

1. Manfaat ASI bagi bayi :

a. ASI bermanfaat sebagai nutrisi utama dan tunggal bagi bayi

karena ASI memiliki komposisi paling seimbang yang

sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan bayi sampai usia 6

bulan (Roesli, 2013).

b. ASI bermanfaat sebagai pertahanan tubuh bayi terhadap

penyakit karena ASI mengandung antibodi yang akan

melindungi bayi dari berbagai infeksi bakteri, virus, jamur,

dan parasit. Kolostrum mengandung antibodi 15 kali lebih

banyak dibanding ASI (Roesli, 2013).

c. ASI bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan bayi

karena ASI mengandung nutrien yang dibutuhkan untuk

pertumbuhan otak bayi berupa taurin, laktosa, dan asam

lemak  (DHA, AA, omega- 3, omega-6) (Roesli, 2013).

d. ASI juga dapat meningkatkan ikatan batin antara bayi dan

ibu. Selain itu saat bayi menyusui bayi akan merasa

dilindungi dan disayangi, hal ini akan menjadi dasar

perkembangan emosi dan kepribadian bayi (Roesli, 2013).

e. ASI dapat mengurangi risiko bayi terkena gastroenteritis,

obesitas, kejang akibat hipokalsemia, asma, leukemia pada
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anak, dermatitis atopik, dan sindrom kematian mendadak

pada bayi (Latief et al., 1997; Hoddinott et al., 2008).

2. Manfaat bagi ibu menyusui :

a. Menyusui bermanfaat mengurangi perdarahan setelah

melahirkan karena saat ibu menyusui akan terjadi

peningkatan kadar hormon oksitosin yang memiliki efek

kontriksi pembuluh darah sehingga perdarahan dapat cepat

berhenti dan rahim dapat kembali ke ukuran semula lebih

cepat (Roesli, 2013).

b. Menyusui bermanfaat kemungkinan terjadinya anemia

karena perdarahan lebih cepat berhenti dan kemungkinan

kekurangan zat besi dapat dihindari (Roesli, 2013).

c. Menyusui dapat menjadi alat kontrasepsi yang murah dan

cukup berhasil bagi ibu (Roesli, 2013).

d. Menyusui akan membuat ibu lebih cepat kembali ke bentuk

tubuh semula karena saat menyusui membutuhkan energi

maka tubuh akan mengambil cadangan lemak yang ada di

dalam tubuh ibu (Roesli, 2013).

e. Menyusui dapat mengurangi risiko ibu terkena kanker

payudara dan kanker ovarium sampai 25% (Roesli, 2013).

f. Manfaat menyusui yang paling penting bagi ibu adalah

lebih ekonomis, praktis, hemat waktu, dan dapat

memberikan kepuasaan serta kebanggaan bagi ibu karena
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sudah mampu memberikan yang terbaik bagi buah hatinya

(Roesli, 2013).

2.2 Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)

2.2.1 Definisi Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)

Makanan pendamping ASI (MP-ASI) adalah makanan atau minuman

yang mengandung gizi yang diberikan pada bayi atau anak yang

berusia 6-24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizinya (Depkes,

2006).

Makanan pendamping ASI adalah makanan atau cairan selain ASI

yang diberikan kepada bayi saat berusia 6 bulan. Hal ini dikarenakan

setelah bayi berusia enam bulan ASI saja tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan gizi bayi, sehingga pemberian MP-ASI yang

tepat diberikan pada bulan keenam untuk menunjang kesehatan dan

perkembangan bayi yang lebih baik (Shumey et al., 2013).

MP-ASI diberikan pada saat bayi memberikan tanda – tanda siap

untuk makan, yaitu :

a. Dapat duduk sendiri tanpa disangga

b. Kepala sudah tegak

c. Masih lapar setelah diberi ASI

d. Memasukan tangan atau benda ke dalam mulut

e. Terlihat mulai menyukai rasa-rasa baru.
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Makanan yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan

makan bayi, dimulai dari tekstur yang cair menjadi agak kental, lalu

menjadi lembut dan terakhir kasar (Febry et al., 2013).

Tabel 1. Pola Pemberian ASI dan MP-ASI

Golongan
Umur

(Bulan)

Pola Pemberian ASI / MP-ASI

ASI

MP- ASI

Makanan
Lumat

Makanan
Lembik

Makanan
Keluarga

0 – 6 √

6- 8 √ √

9 – 10 √ √

10 – 12 √ √

>12 √ √

Sumber : Kementrian Kesehatan RI. Brosur Makanan Sehat Untuk
Bayi. 2011

2.2.2 Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Tepat

Makanan pendamping ASI yang tepat bagi bayi adalah makanan

yang memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Tepat waktu : makanan diperkenalkan saat kebutuhan bayi tidak

dapat lagi terpenuhi oleh ASI.

b. Memadai : makanan yang diberikan harus mengandung energi,

protein, dan mikronutrien yang cukup untuk memenuhi

kebutuhan gizi bayi yang sedang dalam masa pertumbuhan.

c. Aman : makanan yang diberikan harus higienis saat disiapkan

maupun disimpan, dan alat – alat makan bayi seperti piring,

sendok, maupun dot dalam keadaan bersih.
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d. Benar yang diberikan : makanan yang diberikan sesuai dengan

kemampuan makan bayi (Pérez Lizaur, 2002).

2.2.3 Manfaat Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

Makanan pendamping ASI (MP-ASI) memiliki berbagai manfaat

bagi bayi yaitu :

a. Sebagai makanan pelengkap gizi bayi yang sesuai dengan

kebutuhan pertumbuhan bayi.

b. Meningkatkan kemampuan bayi menerima berbagai jenis

makanan dengan bentuk, tekstur, dan rasa yang beranekaragam.

c. Membantu bayi beradaptasi dengan makanan yang memiliki

energi tinggi.

d. Membantu perkembangan kemampuan mengunyah dan menelan

bayi (Purwitasari, 2009).

2.2.4 Risiko Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

Sebelum Usia 6 Bulan

Menurut WHO waktu pemberian MP-ASI yang tepat adalah pada

saat bayi berusia 6 bulan. Pemberian makanan pendamping sebelum

usia 6 bulan tersebut dapat menimbulkan berbagai macam risiko,

seperti :

a. Gangguan sistem pencernaan dikarenakan usus bayi belum

mampu memproduksi enzim dalam jumlah yang cukup untuk

mencerna makanan padat (Lewis, 2003). Akibat kadar enzim
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yang diproduksi kurang dapat menyebabkan makanan tidak

dapat diserap dengan baik sehingga dapat menyebabkan tekanan

osmotik dalam rongga usus meningkat dan terjadi pergeseran air

dan elektrolit ke dalam rongga usus. Akibat isi rongga yang

berlebihan usus dirangsang untuk mengeluarkan kelebihan air

tersebut sehingga bayi akan mengalami diare (Latief et al.

1997b).

b. Bayi dapat tersedak saat diberi makanan padat dikarenakan

koordinasi saraf otot (neuromuscular) bayi belum mampu

mengendalikan gerakan kepala dan leher. Selain itu bayi akan

sulit menelan karena gerakan ini melibatkan susunan refleks

yang berbeda dengan minum susu (Lewis, 2003).

c. Pemberian MP-ASI terlalu dini dapat meningkatkan risiko

dermatitis atopik pada bayi. ASI eksklusif dapat megurangi

risiko asma dan dermatitis atopik pada anak setidaknya selama

10 tahun pada anak-anak dengan riwayat keluarga yang

menderita penyakit atopik (Monte & Giugliani, 2004).
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2.3 Teori Perilaku

2.3.1 Teori Health Belief Models (1954)

Pada tahun 1954 Lewin mengembangkan teori lapangan menjadi

model kepercayaan kesehatan (health belief model). Dalam teori ini

individu akan bertindak melawan penyakit karena adanya perasaan

bahwa dirinya rentan terhadap suatu penyakit, adanya keseriusan

penyakit yang diderita, dan adanya manfaat yang didapatkan dari

tindakan tersebut, serta biasanya rintangan – rintangan yang

ditemukan tidak begitu berpengaruh terhadap suatu perilaku

(Notoatmodjo, 2010).

2.3.2 Teori “PRECED-PROCEED” (1991)

Pada tahun 1980 Lawrence Green menganalisis perilaku manusia

dari tingkat kesehatan. Kesehatan seseorang dipengaruhi oleh dua

faktor pokok, yakni perilaku (behavior causes) dan faktor diluar

perilaku (nonbehavior causes). Dalam akronim PRECEDE :

Predisposing, Enabling, dan Reinforcing Cause in Educational

Diagnosis and Evaluation dikatakan bahwa perilaku dipengaruhi

oleh 3 faktor utama. Preced adalah arahan untuk menganalisis dan

evaluasi perilaku untuk intervensi pendidikan kesehatan. Sedangkan

PROCEED : Policy, Regulatory, Organizational Construct in

Educational and Environmantal Development adalah arahan untuk

perencanaan, implementasi, dan evaluasi pendidikan kesehatan.
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Dari uraian Precede didapatkan bahwa perilaku ditentukan oleh 3

faktor yaitu faktor predisposisi (predisposing factors), faktor

pemungkin (enabling factors), dan faktor pendorong atau penguat

(renforcing factors). Faktor predisposisi terdiri dari pengetahuan,

sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai – nilai, dan sebagainya. Faktor

pemungkin terdiri dari lingkungan fisik, tersedia atau tidaknya

fasilitas – fasilitas atau sarana – sarana kesehatan,  kemudahan dalam

mencapai tempat pelayanan (jarak dan waktu). Faktor pendorong

terdiri dari petugas kesehatan kompeten, sikap dan perilaku petugas

kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dapat

disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau masyarakat tentang

kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi

dan sebagainya dari seseorang yang bersangkutan (Notoatmodjo,

2010).

2.3.2 Teori “Thoughts and Feeling” (1990)

Tim kerja WHO menganalisis bahwa perilaku seseorang disebabkan

karena adanya 4 alasan pokok yaitu pemikiran dan perasaan, orang

penting sebagai referensi, sumber daya, dan budaya. Pemikiran dan

perasaan (Thoughts and Feeling) adalah bentuk dari pengetahuan,

persepsi, sikap, kepercayaan – kepercayaan, dan penilaian –

penilaian seseorang terhadap suatu objek. Sedangkan yang dimaksud

dengan orang penting sebagai referensi adalah tokoh adat, tokoh

agama, alim ulama, dan sebagainya, biasanya setiap perkataan dan
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perbuatan mereka dijadikan sebagai panutan. Sumber daya dapat

mencakup fasilitas, uang, waktu, dan tenaga. Budaya atau

kebudayaan adalah perilaku normal, kebiasaan, nilai – nilai, dan

penggunaan sumber – sumber dalam suatu masyarakat akan

menghasilkan suatu pola hidup (way of life) (Notoatmodjo, 2010).

Dari ketiga teori tersebut, peneliti memilih untuk menggunakan teori

Thoughts and Feeling yang dikembangkan oleh WHO. Peneliti memilih

teori ini karena teori ini menunjang penelitian yang akan dilakukan

mengenai hubungan tingkat pendidikan, pengetahuan, dan kepercayaan ibu

terhadap perilaku ibu yaitu pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI)

pada bayi berusia dibawah 6 bulan. Dimana pengetahuan dan kepercayaan

terdapat dalam teori ini sebagai bentuk dari Thoughts and Feeling,

sedangkan pendidikan masuk kedalam faktor situasional perilaku manusia

yang termasuk dalam fungsi sosial yang terdiri dari usia, pendidikan, status

sosial, agama, dan sebagainya.
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2.3.2.1 Pendidikan

A. Definisi Pendidikan

Menurut Langeveld pendidikan adalah proses memberikan

pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak

sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri serta

bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Sedangkan menurut

Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat,

bangsa, dan negara (Pidarta, 2009).

B. Tingkat Pendidikan

Pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 3 berdasarkan lembaga

pendidikan, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal.

1. Pendidikan formal terdiri dari :

a. Pendidikan prasekolah, seperti TK (Taman Kanak –

kanak)

b. Pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP

c. Pendidikan menengah, yaitu SMA atau SMK

d. Pendidikan tinggi (Pidarta, 2009).
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2. Pendidikan nonformal terdiri dari :

a. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

b. Pendidikan kepemudaan

c. Pemeberdayaan perempuan

d. Program Kejar Paket A bagi SD, dan sebagainya

(Pidarta, 2009).

3. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diberikan oleh

keluarga ataupun lingkungan (Pidarta, 2009).

2.3.2.2 Pengetahuan

A. Definisi Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari pengindraan manusia yang

dipengaruhi oleh persepsi dan intensitas  perhatian terhadap

suatu objek. Pengetahuan terjadi setelah orang melakukan

penginderaan terhadap suatu obyek tertentu seperti melihat,

mendengar, meraba, mencium, dan merasakan. Sebagian besar

pengetahuan manusia diperoleh melalui penglihatan dan

pendengaran (Notoatmodjo, 2011).

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman sendiri ataupun

pengalaman orang lain. Selain itu dapat pula diperoleh dari buku

teks dan ensiklopedia (otoritas), dari adat istiadat (common

sense), dari intuisi atau perasaan, dan dari pikiran untuk
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menyimpulkan suatu peristiwa (Notoatmodjo, 2010; Pidarta,

2009).

B. Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan sebagai hasil pengindraan memiliki 6 tingkatan

secara garis besar, yaitu :

1) Tahu (Know)

Tahu hanyalah mengingat sebuah memori yang pernah ada

sebelumnya setelah melihat suatu objek. Contoh : ibu tahu

bahwa bayi membutuhkan ASI (Notoatmodjo, 2011).

2) Memahami (Comprehension)

Memahami adalah tingkatan dimana seseorang tidak hanya

bisa menyebutkan tapi mampu menjelaskan suatu objek

dengan benar. Contoh : ibu memahami bahwa bayi

membutuhkan ASI karena kandungannya sesuai dengan

kebutuhan bayi (Notoatmodjo, 2011).

3) Aplikasi (Aplication)

Aplikasi adalah tingkatan dimana seseorang sudah mampu

menggunakan atau mengaplikasikan pengetahuannya pada

kehidupan sehari – hari. Contoh : saat ibu memahami

manfaat dari ASI ibu akan secara spontan memberikan ASI

kepada bayinya (Notoatmodjo, 2011).
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4) Analisis (Analysis)

Analisis adalah tingkatan dimana seseorang mampu

menjabarakan, menjabarkan, mengelompokkan, ataupun

membedakan antara satu objek dengan objek lainnya.

Contoh : ibu dapat membedakan manfaat antara ASI dan

susu formula (Notoatmodjo, 2011).

5) Sintesis (Synthesis)

Sintesis adalah tingkatan dimana seseorang dapat

merangkum ataupun menghubungkan satu objek dengan

objek lain yang dia ketahui. Contoh : ibu yang sudah

mengetahui tentang komposisi ASI dapat menyimpulkan

bagaimana peran ASI sebagai makanan utama bagi bayi

(Notoatmodjo, 2011).

6) Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi adalah tingkatan dimana seseorang sudah mampu

memberikan penilain pada suatu objek. Contoh : ibu dapat

menilai manfaat ASI untuk tumbuh kembang bayinya

(Notoatmodjo, 2011).
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C. Cara Mengukur Pengetahuan

Mengukur tingkat pengetahuan dapat dilakukan dengan cara

sebagai berikut :

a. Wawancara tertutup atau terbuka dengan instrument

kuesioner.

b. Angket tertutup atau terbuka (Notoatmodjo, 2010).

2.3.2.3 Kepercayaan

A. Definisi Kepercayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepercayaan

adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai

itu benar atau nyata (Setiawan & Badan Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa, 2015).

Kepercayaan disini tidak ada kaitannya dengan hal – hal yang

gaib, tetapi hanyalah keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau

salah. Kepercayaan dapat bersifat rasional atau irasional.

Kepercayaan yang rasional jika kepercayaan tersebut masuk

diakal, seperti orang percaya bahwa dokter bisa menyembuhkan

sebuah penyakit. Sebaliknya seseorang yang memiliki

kepercayaan irasional akan mempercayai bahwa air putih yang

diberi mantera dapat menyembuhkan sebuah penyakit

(Notoatmodjo, 2010).
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Pada beberapa masyarakat tradisional di Indonesia terdapat

tradisi dalam pola pemberian makan pada bayi yang

bertentangan dengan konsep kesehatan. Sebagai contoh,

pemberian ASI menurut konsep kesehatan dianjurkan selama 2

tahun dan pemberian makanan tambahan ASI sebaiknya

diberikan saat bayi berusia 6 bulan. Namun, pada suku Sasak di

Lombok, ibu yang baru melahirkan akan memberikan nasi

pakpak (nasi yang telah dikunyah oleh ibu terlebih dahulu)

kepada bayinya agar bayi tumbuh sehat dan kuat. Mereka

percaya bahwa apa yang keluar dari mulut ibu adalah makanan

terbaik untuk bayi. Sementara pada masyarakat Kerinci di

Jambi, pada usia sebulan bayi sudah diberi bubur tepung, bubur

nasi, nasi pisang, dan lain-lain. Ada pula kebiasaan memberi

roti, pisang, maupun nasi yang sudah dilumatkan ataupun madu

dan teh manis kepada bayi baru lahir sebelum ASI keluar

(Kalangi, 1994).
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2.4 Kerangka Teori

Gambar 1. Teori Thoughts and Feeling (1990) dan Faktor Situasional

Perilaku Manusia (Notoatmodjo, 2010)

2.5 Kerangka Konsep

Gambar 2. Kerangka Konsep
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2.6 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu terhadap pemberian

MP-ASI pada bayi dibawah usia 6 bulan.

2. Terdapat hubungan antara pengetahuan ibu terhadap pemberian MP-ASI

pada bayi dibawah usia 6 bulan.

3. Terdapat hubungan antara kepercayaan ibu terhadap pemberian MP-ASI

pada bayi dibawah usia 6 bulan.


