
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gizi  menjadi  permasalahan  dunia  yang  belum  teratasi  hingga  saat

ini.Hampir seluruh kelompok umur mengalamai masalahan pemenuhan gizi. Usia

bayi  dan  balita  menjadi  fokus  perhatian  karena  pada  periode  ini  terjadi

pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  menentukan  kualitas  kehidupan

selanjutnya. 

Faktor penghambat pemberian ASI ekslusif adalah adanya kebiasaan yang

keliru  dan  promosi  susu  formula  yang  sangat  gencar.  Kebiaasan  keliru  ini

bentuknya adalah pemberian prelaktal madu dan susu formula menggunakan dot

kepada  bayi  baru  lahir  dan  pemberian  MP-ASI  yang  terlalu  dini.  Selain  itu,

kebiasaan yang keliru ini  juga mencakup cara pemberian ASI yang salah/tidak

sesuai  konsep  medis  serta  adanya  berbagai  tabu  atau  pantangan  bagi  ibu

menyusui. Contoh dari tabu atau pantangan makan yang salah ini adalah adanya

larangan mengonsumsi bayam, ikan laut, dan sayur nangka bagi ibu menyusui,

bahkan di beberapa daerah ada yang memantangkan ibu yang menyusui  untuk

memakan  telur  (Maas,  2004 dalam Afifah,  2007).  Promosi  susu formula  yang

sangat gencar (bahkan sampai di RS dan klinik bersalin) memberikan pengaruh

terhadap pemberian ASI eksklusif pada bayi karena merupakan titik awal bagi ibu

untuk memilih apakah tetap memberikan bayinya ASI eksklusif atau memberikan

susu  formula  yang  diberikan  oleh  petugas  kesehatan  maupun  nonkesehatan

sebelum ASI-nya keluar. Para subjek yang gagal memberikan ASI Ekslusif pada



bayinya sebagian besar karena bayi telah diberi prelaktal susu formula saat masih

di BPS/RB. Faktor penghambat pemberian ASI ekslusif yang berikutnya adalah

masalah kesehatan yang dialami oleh ibu dan anak (Afifah,2007).

Berdasarkan  faktor-faktor  tersebut  pemenuhan  nutrisi  pada  anak  sangat

penting  dimulai  dari  awal  yaitu  usia  bayi  dan  balita  mengingat  akibat  yang

ditimbulkan bila sang ibu tidak terlalu peduli  dengan asupan nutrisi  sang anak

yang  akan merugikan anak itu  sendiri.  Terlebih  bila  ibu memiliki  waktu yang

tidak  terlalu  banyak  untuk mengurus  anaknya.  Pada anak usia  6  bulan  sangat

dianjurkan  untuk  memperoleh  ASI  Ekslusif  karena  masa  ini  merupakan  masa

rawan pertumbuhan.  Apabila  bayi  tidak  mendapatkan ASI secara penuh dalam

waktu  6  bulan  maka  dapat  menjadi  hambatan  dalam  masa  pertumbuhan

berikutnya untuk sang anak. (Damayanti,2010)

Salah  satu  faktor  dari  pemberian  MP-ASI  adalah  pengetahuan  dan

pekerjaan  ibu.  Dilihat  dari  jenisnya,  jadwal,  frekuensi  pemberian,  ibu  harus

mengetahui  dan mampu mengaplikasikan konsep-konsep pemberian ASI sesuai

dengan pedoman yang berlaku. Namun banyak ibu-ibu yang berhenti memberikan

ASI  belum  pada  waktunya.Terlebih  lagi  ibu  tidak  mempunyai  waktu  untuk

mengurus  anaknya  dikarenakan  mempunyai  waktu  yang  sedikit  akibat

pekerjaannya. (Muharyani,2012)

Melihat  dari  masalah yang terjadi  yaitu  pengenalan MP-ASI pada anak

usia bawah dua tahun (baduta) dan banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi

seperti  pemberian  MP-ASI  secara  tepat  dapat  menstimulasi  perkembangan

kemapuan otak pada anak. Faktanya sebanyak 51,1% ibu dari baduta tidak dan

masih belum bisa melakukan pengenalan MP-ASI dengan baik. (Muharyani,2012)
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Informasi  yang  diperoleh  dari  Puskesmas  I  Denpasar  Selatan  tentang

program Pemberian ASI belum berjalan sesuai dengan harapan tentang Pemberian

ASI di wilayah tersebut. Diantara desa di wilayah kerja Puskesmas 1 Denpasar

Selatan. Data capaian program ASI  di Kelurahan Sesetan sebesar 45,55% yang

lulus ASI Ekslusif, untuk Desa Sidakarya sebesar 47,92% yang lulus ASI Ekslusif,

dan  untuk  Kelurahan  Panjer  51,49%  lulus  ASI  Ekslusif.  Maka  atas  dasar

tersebutlah peneliti ingin meneliti Status Gizi Berdasarkan Pola Pemberian ASI

dan MP-ASI Pada Anak Usia Bawah Dua Tahun  di Wilayah Kerja Puskesmas I

Denpasar Selatan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah status gizi  berdasarkan pola pemberian  ASI dan MP-ASI

pada anak usia bawah dua tahun di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Selatan?

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum

Mengetahui status gizi berdasarkan pola pemberian ASI dan MP-ASI pada

anak  usia  bawah  dua  tahun  di  wilayah  kerja  Puskesmas  I  Denpasar

Selatan.
2. Tujuan Khusus

a. Menentukan  status  gizi  di  wilayah  kerja  Puskesmas  1  Denpasar

Selatan
b. Mengidentifikasi Pola Pemberian ASI di wilayah Kerja Puskesmas 1

Denpasar Selatan
c. Mengidentifikasi usia dimulainya pemberian MP-ASI di wilayah kerja

Puskesmas I Denpasar Selatan.
d. Mengidentifikasi jenis MP-ASI yang pertama kali diberikan di wilayah

kerja Puskesmas I Denpasar Selatan

D. Manfaat Penelitian
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1. Manfaat Praktis
a. Bagi Institusi

Dapat menambah informasi untuk Posyandu maupun Puskesmas yang

berkaitan dengan status gizi berdasarkan pola pemberian ASI dan MP-

ASI pada anak usia bawah dua tahun.
b. Bagi Masyarakat

Masyarakat  dapat  mengetahui  dan  menambah  informasi  mengenai

status gizi  berdasarkan pola pemberian ASI dan MP-ASI pada anak

usia bawah dua tahun.
c. Bagi Penulis

Penulisan  selain  dapat  menambah  pengetahuan  dan  wawasan  yang

luas,  penulis  juga  mendapat  pengalaman  menulis  dan  mengasah

kemapuan  penulis  di  Bidang  Gizi  Masyarakat  mengenai  status  gizi

berdasarkan pola pemberian ASI dan MP-ASI pada anak usia bawah

dua tahun.

2. Manfaat Teoritis
Dengan  penelitaian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi

perkembangan  informasi  baru  yang  nantinya  dapat  digunakan  sebagai

pertimbangan dalam pemecahan suatu masalah. Selain itu hasil penelitian

ini  pada  akhirnya  dapat  digunakan  sebagai  acuan  bagi  penelitian

selanjutnya  dalam  kaitannya  dengan  status  gizi  berdasarkan  pola

pemberian  ASI  dan  MP-ASI  pada  anak  usia  bawah  dua  tahun  serta

menambah wawasan dan pengetahuan di bidang gizi.
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