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MOTTO

Kebahagiaan adalah tujuan hidup

Raihlah sesuatu yang penuh dengan makna

Maka dengan bertutur kata yang halus, perangi yang santun, prilaku

yang bertanggung jawab dalam berkerja adalah kebahagiaan yang tak ternilai

harganya, demi menjadikan hidup yang menerangi

perjalanan disaat kamu berlayar untuk meraih sebuah keberhasilan

dan kesuksesan. Ingatlah hidup bukanlah mencari kenikmatan

sesaat, tetapi hidup untuk sebuah usaha dan cita-cita. Mungkin inilah hidup yang

menentukan kita untuk hidup dengan penuh ketegaran

dalam bekerja dan berusaha.

Kupersembahkan kepada Allah SWT, agamaku

kedua orang tuaku yang tercinta, saudaraku, almamaterku

serta Bangsa dan negaraq
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ABSTRAK

Sitti Suqaidah Suci Yanti, Nim P00320014044, Identifikasi Pemberian Makanan
Pendamping ASI-Dini Pada Bayi Usia 0-12 Bulan Di Posyandu Pada Wilayah Kerja
Puskesmas Pondidaha Kabupaten Konawe, dibimbing oleh bapak Indriono Hadi,
S.Kep.,Ns.,M.Kes dan bapak Sahmad, S,Kep.,Ns.,M.Kep. Berdasarkan uraian latar
belakang menurut kajian World Heald Organization peberian MP-ASI Dini meningkat
seiring dengan semakin menurunnya pemberian ASI eksklusif sekitar 2%, angka
pemberian MP-ASI Dini menyebabkan angka kematian 1,3 juta jiwa diseluruh dunia
termasuk 22% jiwa meninggal setelah kelahiran karena pemberian MP-ASI Dini.
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi usia pemberian makanan pendamping
ASI-Dini, untuk mengidentifikasi frekuensi pemberian makanan pendamping ASI-
Dini, Untuk mengidentifikasi porsi pemberian makanan pendamping ASI-Dini.
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah identifikasi pemberian makanan
pendamping ASI-Dini pada bayi usia 0-12 bulan di Posyandu pada Wilayah Kerja
Puskesmas Pondidaha. jenis penelitian ini adalah penelitian dekskriptif. Populasi
penelitian ini berjumlah 134 responden dengan besar sampel yaitu 40 responden yang
diambil secara acidental sampling. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa usia
pemberian makanan pendamping ASI-Dini dalam kategori (sesuai) berjumlah 35
(87,5%) dan dalam kategori sesuai berjumlah 5 reponden (12,5%), Frekuensi
pemberian makanan pendamping ASI-Dini dalam kategori tidak sesuai (>3 kali sehari)
berjumlah 25 responden dan frekuensi pemberian MP-ASI Dini daalam kategori sesuai
sebanyak 15 responden (37,5%), Porsi pemberian makanan pendamping ASI-Dini
dalam kategori tidak sesuai berjumlah 35 (87,5%) dan kategori sesuai berjumlah 5
responden (12,5%). Oleh karena itu peneliti menyarankan pada pidah puskesmas
pondidaha untuk lebih sering melakukan penyuluhan kesehatan khususnya kepada ibu-
ibu yang memiliki bayi agar tidak memberikan makanan pendamping ASI-Dini pada
bayinya sebelum usia bayi memasuki usia 6 bulan keatas.

Kata Kunci        bayi dan MP-ASI dini
Daftar Pustaka   23 (2002-2014)

vi



vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiarat Allah SWT, dimana

atas limpahan rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulisan yang

senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan lahir

dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilimiah ini

dengan judul “Identifikasi Pemberian Makanan Pendamping ASI-Dini

Pada Bayi Usia 0-12 Bulan Di Posyandu Pada Wilayah Kerja Puskesmas

Pondidaha Kabupaten Konawe Tahun 2017” dapat diselesaikan dengan

sebaik-baiknya. Shalawat beriringan salam tak lupa penulis sampikan

kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam

jahiliah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang

ini.

Semua kegiatan ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari

bimbingan dari beberapa pihak yang telah memberikan jasa baik sampai

tersusunnya karya tulis ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih

yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya

kepada:

1. Bapak Petrus, SKM.,M.Kes, selaku Direktur Politekhnik

Kementrian Kesehatan Kendari

vii



viii

2. Bapak Ir. Sukanto Toding.,MSP.,MA selaku Kepala Badan Riset

dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah

memberikan izin penelitian.

3. Ibu Esti Saranani. SKM selaku Kepala Puskesmas Pondidaha

Kabupaten Konawe yang telah memberikan izin untuk melakukan

penelitian.

4. Bapak Muslimin,L.,A,Kep.,S.pd.,M.Si selaku Ketua Jurusan

Keperawatan Politekhnik Kementrian Kesehatan Kendari.

5. Sembah sujud dan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis

ucapkan kepada Ayahanda saya Ismail Saranani dan ibunda saya

suriyani rahman yang telah membesarkan, membimbing dan

mendidik dengan penuh kasih serta adik-adik saya yang selalu

mendoakan penulis selama masa pendidikan.

6. Ucapan banyak terimakasih pada Bapak Indriono Hadi

S.Kep.,Ns.,M.Kes dan Bapak Sahmad. S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku

dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 penulis yang telah banyak

meluangkan waktunya untuk membimbing, memeriksa dan

mengarahkan penulisan karya tulis ini sampai selesai.

7. Ucapan terimakasih pada Ibu Dali SKM.,M.Kes., Bapak Abdul

Syukur Bau, S.Kep.,Ns.,MM., dan Ibu Nurfantri, S.Kep.,Ns.,M.Sc

viii



ix

selaku penguji 1, penguji 2 dan penguji 3 yang telah meluangkan

banyak waktunya.

8. Ucapan terimakasih  kepada seluruh dosen dan staf pengajar

Politekhnik Kementrian Kesehatan Kendari khususnya Program Studi

DIII Keperawatan Kesehatan Kendari.

9. Ucapan dan Rasa terimakasih saya kepada para ibu-ibu serta bayinya

yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam

penelitian saya.

10. Kepada teman-teman saya angkatan 2014 anna moriniy

konggoasa, wayan suwarniti, nurwiah, yang telah memberikan

banyak masukan dan dukungan selama proses pembuatan karya tulis

ini.

11. Teman-teman mahasiswa angkatan 2014 yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu dan semua pihak yang telah membantu penulis

dalam penyelesaian karya tulis ini

ix



x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................... .......

HALAMAN PERSETUJUAN......................................................................

HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................

MOTO............................................................................................................

RIWAYAT HIDUP.......................................................................................

ABSTRAK......................................................................................................

KATA PENGANTAR...................................................................................

DAFTAR ISI..................................................................................................

DAFTAR TABEL..........................................................................................

DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................

BAB I  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang................................................................................

B. Rumusan Masalah...........................................................................

C. Tujuan Penelitian............................................................................

D. Manfaat Penelitian..........................................................................

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Ibu Menyusui.....................................................

B. Tinjauan Tentang Makanan Pendamping Asi.................................

C. Masalah yang timbul akibat Pemberian Makanan

Pendamping ASI Dini.....................................................................

BAB III KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel...............................................................

B. Kerangka Konsep............................................................................

C. Variabel Penelitian..........................................................................

D. Definisi operasional dan kriteria obyektif.......................................

BAB IV  METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian...............................................................................

B. Tempat dan Waktu Penelitian.........................................................

C. Populasi dan Sampel.......................................................................

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

x

xii

xiii

1

6

6

6

8

11

24

35

36

37

37

39

39

39

x



xi

D. Instrumen Penelitian.......................................................................

E. Jenis dan Cara Pengumpulan Data..............................................

F. Pengolahan Data.........................................................................

G. Analisa Data....................................................................................

H. Penyajian Data................................................................................

I. Etika Penelitian...............................................................................

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..............................................

B. Karakteristik Responden................................................................

C. Variabel Yang Di Teliti..................................................................

D. Pembahasan....................................................................................

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ...................................................................................

B. Saran...............................................................................................

40

40

41

41

42

42

44

45

46

48

57

58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

xi



xii

DAFTAR TABEL

Tabel Hal

Tabel  5.1 Distribusi Usia Responden di Wilayah Kerja Puskesmas
Pondidaha Kabupaten Konawe Tahun
2017..................................................................................45

Tabel 5.2 Distribusi Pendidikan Responden di Wilayah Kerja
Puskesmas Pondidaha Kabupaten Konawe Tahun
2017..................................................................................45

Tabel 5.3 Distribusi Pekerjaan Responden di Wilayah Kerja
Puskesmas Pondidaha Kabupaten Konawe Tahun
2017..................................................................................46

Tabel 5.4 Usia Pemberian Makanan Pendamping ASI-Dini
diPosyandu pada Wilayah Kerja Puskesmas Pondidaha
Tahun 2017.......................................................................47

Tabel 5.5 Frekuensi Pemberian Makanan Pendamping ASI-Dini di
Posyandu pada Wilayah Kerja Puskesmas Pondidaha
Tahun 2017.......................................................................47

Tabel 5.6 Porsi Pemberian Makanan Pendamping ASI-Dini di
Posyandu pada Wilayah Kerja Puskesmas Pondidaha
Tahun 2017.......................................................................48

xii



xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permintaan Menjadi Responden

Lampiran 2 Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Responden

Lampiran 3 Surat izin penelitian dari Politekhnik Kesehatan Kemenkes Kendari

Lampiran 4       Surat izin penelitian dari Badan Riset Provinsi Sulawesi  Tenggara

Lampiran 5       Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Puskesmas
Pondidaha Kabupaten Konawe

Lampiran 6       Master tabel penelitian

xiii



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan pendamping ASI adalah makanan yang berbentuk cair dan padat

dimana makanan pendamping ASI merupakan makanan atau minuman yang

mengandung zat-zat gizi yang diberikan pada bayi saat bayi telah berusia 6-24

bulan. peranan makanan tambahan sama sekali bukan untuk menggantikan ASI

melainkan untuk memenuhi kebutuhan gizi pada bayi. sehingga makanan

pendamping ASI harus tetap diberikan pada bayi paling tidak sampai bayi telah

berusia 24 bulan. (yesrina, 2000)

Bertambahnya umur bayi maka bertambah pula kebutuhan gizinya. ketika

bayi memasuki usia 6 bulan keatas, beberapa elemen nutrisi seperti karbohidrat,

protein dan beberapa vitamin dan mineral yang terkandung dalam asi atau susu

formula tidak lagi mencukupi, Oleh sebab itu sejak bayi berusia 6 bulan selain asi

bayi mulai diberikan makanan pendamping asi (MP-ASI) agar kebutuhan gizi

bayi/anak terpenuhi dengan sayarat dalam pemberian makanan pendamping ASI

harus sesuai frekuensi, porsi, pemilihan bahan makanan, cara pembuatan dan cara

pemberiannya harus tepat dan benar sesuai dengan aturan dan anjuran. Ada

berbagai macam jenis dan bentuk makanan pendamping ASI ada dalam bentuk

padat, lunak dan cair. Beberapa manfaat pemberian makanan pendamping ASI

yaitu untuk melengkapi zat-zat gizi yang di butuhkan oleh bayi serta membantu

bayi dalam mengembangkan kemampuan mengunyah dan menelan.

1
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Pemberian MP-ASI terlalu dini yakni pada usia kurang dari 6 bulan

merupakan indikator bahwa ibu telah gagal dalam memberikan ASI secara

eksklusif pada bayi sehingga berdampak pada angka cakupan pemberian ASI

eksklusif yang masih rendah. Pemberian MP-ASI dini erat kaitannya dengan

keputusan yang dibuat oleh para ibu dalam pemberian MP-ASI dini. Pemberian

MP-ASI sejak dini mempunyai resiko terhadap kesehatan bayi, dimana masalah

yang timbul akibat pemberian MP-ASI Dini sebelum bayi berusia 6 bulan

mengakibatkan terjadinya penyakit diare, hal ini disebabkan karena sistem

pencernaan bayi belum siap menerima makanan selain ASI sehingga

menimbulkan reaksi pada sistem pencernaan bayi. Pemberian MP-ASI terlalu dini

sama saja dengan membuka pintu gerbang masuknya berbagai jenis kuman, sebab

sistem imun bayi dibawah umur 6 bulan masih belum sempurna, belum lagi jika

makanan bayi tidak disajikan secara hygines. Hasil risert terahir dari peneliti di

indonesia menunjukan bahwa bayi yang mendapaykan MP-ASI sebelum iya

berumur 6 bulan lebih banyak terserang diare, sembelit, batuk pilek dan panas

dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan ASI esklusif (Yesrina, 2000).

Sebelum tahun 2001, world healt organization (WHO) merekomendasikan

pemberian ASI eksklusif  selama 4-6 bulan. Namun pada tahun 2001, setelah

dilakukan telaah dan penelitian yang dilakukan seacara sistemik dan berkonsultasi

dengan para pakar, WHO merekomendasikan pemberian ASI secara eksklusif  di

berikan pada bayi ketika bayi telah masuk usia 4-6 bulan menjadi 6 bulan. Mereka

menyatakan bahwa makanan padat tidak disarankan diberikan pada bayi sebelum

bayi berumur 6 bulan. Sesudah usia 6 bulan bayi baru bisa diberikan makanan



3

pendamping ASI (MP-ASI) dengan tetap memberikan ASI sampai minimal bayi

telah berumur 2 tahun.

Pemerintah indonesia melalui surat keputusan mentri nomor

450/SK/IV/2004 yang berisi tentang pemberian makanan pendamping ASI secara

eksklusif pada bayi di indonesia yang semula 4 bulan menjadi 6 bulan. Dari hasil

telaah artikel tersebut disimpulkan bahwa bayi yang disusui secara eksklusif harus

sampai 6, bulan umumnya lebih sedikit bayi yang mendrita penyakit

gastrointestinal dan lebih sedikit bayi yang mengalami gangguan pertumbuhan

(fikawati, 2010).

Menurut Ziraluo (2009) faktor yang memengaruhi pemberian ASI

eksklusif dan pemberian MP-ASI secara dini khususnya bagi ibu-ibu di indonesia

adalah faktor sosial budaya ibu dalam hal ini faktor sosial budaya yang dimaksud

adalah nilai-nilai, norma, kebiasaan dan kepercayaan disekeliling ibu, contohnya

adanya anggapan orang tua bahwasannya kebutuhan gizi bayi tidak cukup hanya

dengan ASI, sehingga bayi perlu dibantu dengan memberikan makanan

pendamping ASI. Kepercayaan pemberian air putih pada bayi dianggap sebagai

suatu hal yang sangat penting dan sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun

menurun di masyarakat. Masyarakat tidak tahu bahwa sebenarnya ASI itu adalah

makanan utama yang sebagian besar komposisinya adalah air, dimana air didalam

ASI secara metabolik aman/steril, gratis, mudah disiapkan, mudah dicerna oleh

bayi, dan bisa mencegah reaksi alergi.
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Menurut Roesli (2007) bahwasanya hambatan  utama  tercapainya

ASI eksklusif dan pemanfaatan MP-ASI yang benar adalah karena kurang

sampainya pengetahuan yang benar tentang ASI eksklusif dan MP-ASI pada

para ibu. kehilangan pengetahuan tentang menyusui berarti kehilangan akan

kepercayaan diri seorang ibu untuk dapat memberikan perawatan terbaik pada

bayi. pengetahuan yang kurang tentang ASI eksklusif  dan  MP-ASI dapat

terlihat dari pemanfaatan  susu formula secara dini diwilayah perkotaan

(Ziraluo, 2009).

Secara global pada tahun 2012 sekitar 45%  angka kematian anak

sebagian besar disebabkan karena terjadinya infeksi berulang dan faktor gizi.

Sesungguhnya dengan pemberian ASI eksklusif  dan pemberian makanan

pendamping ASI yang tepat dapat mengurangi resiko penyakit kronis pada bayi

dan mengurangi angka mordibitas dan mortalitas pada bayi. ASI merupakan

sumber gizi terpenting bagi bayi dalam memenuhi kebutuhannya. Angka

pemberian ASI secara eksklusif didunia hanya 38% (dari 100 bayi dari usia 0-

6 bulan hanya 38 bayi yang mendapatkan ASI eksklusif). Artinya terdapat 62%

terjadi pemberian makanan pendamping ASI yang tidak tepat. sudah banyak

organisasi didunia yang merekomendasikan pemberian ASI secara eksklusif

namun angka cakupan pemberian ASI eksklusif masih tergolong rendah

(WHO, 2014).

Survei demograsi kesehatan indonesia (SDKI) angka cakupan

pemberian MP-ASI dini umur 0-6 bulan di indonesia mencapai 67,7%

(SDKI,2008). Sementara saat ini jumlah bayi umur 0-6 bulan yang diberikan
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susu formula meningkat dari 16,7% pada tahun 2002 menjadi 27,9% pada

tahun 2008 (SDKI,2008). Sebanyak lebih dari 50% bayi sudah mendapatkan

MP-ASI pada umur kurang dari 1 bulan (SDKI, 2002). Angka kematian bayi

di indonesia berdasarkan sensus penduduk  pada tahun 1990 terdapat 61 dari

per 1000 angka kelahiran bayi yang hidup, dan pada tahun 2000 terjadi

penurunan secara signifikan yakni sebesar 47 dari per 1000 angka kelahiran

bayi yang hidup dan pada tahun 2012 terdapat 26 dari per 1000 angka kelahiran

bayi yang hidup.

Data yang diperoleh di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tahun 20011

prevalensi ibu menyusui yang memberikan MP-ASI 0-6 bulan adalah 45,19%,

kemudian pada tahun 2012 sekitar 66,52% dan pada tahun 2013 semakin

meningkat 69,86% ibu yang memberikan MP-ASI (Profil Kesehatan Dinkes

Provinsi Sulawesi Tenggara, 2013).

Data yang diperoleh dari dinas kesehatan kota kendari diperoleh angka

cakupan pemberian MP-ASI dini dikota kendari tahun 2012 mencapai 82,5%

dan semakin meningkat pada tahun 2013 mencapai 86,2%  (Profil Dinas

Kesehatan Kota Kendari,2013).

Data yang diperoleh dari petugas Pusekesmas Pondidaha (Bidan

Puskesmas) berdasarkan data tahun 2016 (januari-desember) jumlah ibu yang

memiliki bayi berjumlah 223 orang. Berdasarkan data tersebut jumlah

diapatkan angka kunjungan bayi dipuskesmas pondidaha yakni sebanyak 1.745

kunjungan. Berdasarkan data tahun 2017 jumlah ibu  yang  berkunjungan

dipuskesmas pondidaha yaitu sebanyak 86 kunjungan.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah dalam

penelitian ini adalah “Identifikasi pemberian makanan pendamping ASI dini

pada bayi usia 0-12 bulan di posyanduwilayah kerja puskesmas pondidaha

kabupaten konawe”.

C. Tujuan Penelitian.

1. Tujuan Umum

Untuk mengidentifikasi pemberian makanan pendamping ASI

dini pada bayi usia 0-12 bulan di posyanduwilayah kerja puskesmas

pondidaha kabupaten konawe.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengidentifikasi usia pemberian makanan pendamping ASI

dini di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Pondidaha

b. Untuk mengidentifikasi frekuensi pemberian makanan pendamping

ASI dini di Posyandu Wilaya Kerja Puskesmas Pondidaha

c. Untuk mengidentifikasi porsi pemberian makanan pendamping ASI

dini di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Pondidaha.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti untuk menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan

dan meningkatkan pengetahuan tentang pemberian makanan

pendamping ASI dini pada bayi usia 0-12 bulan.
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2. Untuk meningkatkan informasi pada ibu dalam memberikan makanan

pendamping ASI sesuai dengan kriteria usia dan gizi yang dibutuhkan

oleh bayi.

3. Sebagai sumber informasi bagi petugas puskesmas dalam pembuatan

kebijakan mengenai pemberian makanan pendamping ASI dini serta

tercapainya cakupan pemberian ASI eksklusif.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Ibu Menyusui

1. Pengertian Ibu Menyusui

Menurut WHO tahun 20011 menyusui adalah suatu cara yang tidak ada

duanya dalam memberikan makanan-makanan yang ideal bagi pertumbuhan

dan perkembangan bayi yang sehat serta mempunyai pengaruh biologis dan

kejiwaan terhadap kesehatan ibu dan bayi.

Menyusui merupakan proses pemberian air susu ibu (ASI) kepada bayi,

dimana bayi memiliki refleksi menghisap untuk mendapatkan dan menelan

ASI. Menyusui merupakan proses alamiah yang keberhasilannya tidak

diperlukan alat-alat khusus dan biyaya mahal, namun memberikan kesabaran,

waktu, dan pengetahuan tentang menyusui serta dukungan dari lingkungan

keluarga terutama dukungan suami (Roesli, 2011).

Ibu menyusui merupakan ibu yang memberikan makanan pada bayi

yang secara langsung dari payudara ibu sendiri. Menyusui adalah proses

alamiah, dimana berjuta-juta ibu melahirkan diseluruh dunia berhasil menyusui

bayinya tanpa pernah membaca buku tentang pemberian ASI. Walaupun

demikian dalam lingkungan kebudayaan kita saat ini melakukan hal yang

sifatnya alamiah. Proses alamia tidaklah selalu mudah untuk dilakukan oleh

para ibu-ibu menyusui.

2. Manfaat Ibu Menyusui

8
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a. Menjarangkan kehamilan dimana menyusui merupakan cara kontrasepsi

yang aman, murah dan cukup berhasil, selama ibu memberi ASI dan belum

haid, 98% ibu tidak akan hamil pada enam bulan pertama setelah

melahirkan dan 96% tidak akan hamil sampai bayi berusia 12 bulan

b. Menempelkan bayi segera pada payudara membantu pengeluaran plasenta,

karena isapan bayi merangsang kontraksi rahim, karena itu menurunkan

resiko pendarahan pasaca persalinan.

c. Memberikan ASI segera (dalam waktu 60 menit) membantu meningkatkan

produksi ASI dan proses laktasi.

d. Isapan puting yang segera dapat membantu mencegah pembengkakan

pada payudara.

e. Pemberian ASI membantu mengurangi beban kerja ibu karen ASI tersedia

kapan dan dimana saja dan ASI selalu bersih, sehat dan tersedia dalam

suhu yang cocok.

f. Menurunkan resiko kangker payudara.

g. Aspek biologis, memberikan kepuasan pada ibu dan bayi. Dimana ibu

akan merasa bangga dan memberikan rasa sayang terhadap anaknya.

(Depkes RI,  2010).

3. Cara Menyusui Bayi

a. Posisi badan ibu dan badan bayi (Depkes RI, 2010,p.31)

1). Ibu duduk dan berbaring dengan santai

2). Pegang bayi pada belakang bahunya, tidak pada dasar kepala

3). Rapatkan dada bayi dengan payudara ibu atau bagian bawah payudara
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4). Tempelkan dagu bayi pada payudara ibu.

5). Dengan posisi seperti ini telinga bayi akan berada dalam satu garis

dengan leher dan lengan bayi

6). Jaukan hidung bayi dari payudara ibu dengan cara menekan pantat bayi

dengan lengan ibu.

b. Posisi mulut bayi dan puting susu ibu (Depkes RI, 2010, pp.26-32)

1) Payudara dipegang dengan ibu jari diatas jari yang lain menopang

dibawah (bentuk C) atau dengan menjepit payudara dengan jari telunjuk

dan jari tengah (bentuk gunting), dibelakang areola (kalang payudara).

2) Bayi diberi rangsangan agar membuka mulut dengan cara menyentukan

puting susu dan menyentuh sisi mulut puting susu.

3) Tunggu sampai bayi bereaksi dengan membuka mulutnya lebar dan

lidah kebawah.

4) Dengan cepat dekatkan bayi kepayudara ibu dengan cara menekan bahu

belakang bayi (bukan bagian belakang kepala).

5) Posisikan puting susu diatas bibir atas bayi dan berhadap-hadapan

dengan hidung bayi.

6) Kemudian masukan puting susu ibu menelusuri langit-langit mulut bayi

7) Usahakan sebagian areola (kalang payudara) masuk ke mulut bayi,

sehingga puting susu berada diantara pertemuan langit-langit yang

keras (palatum durum) dan langit-langit lunak (palatum molle).
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8) Lidah bayi akan menekan dinding bawah payudara dengan gerakan

memerah sehingga ASI akan keluar dari sinus lactiferous yang terletak

dibawah kalang payudara.

9) Setelah bayi menyusui atau menghisap payudara dengan baik, payudara

tidak perlu dipegang atau disangga lagi

10) Dianjurkan tangan ibu yang bebas dipergunakan untuk mengelus-

ngelus bayi.

4. Makanan Ibu Bagi Menyusui

a. Sumber karbohidrat: nasi, jagung, ubi merah, labu kuning dll

b. Sumber protein: ikan, susu, tempe, tahu dan kacang-kacangan.

c. Sumber lemak: pilih lemak yang tidak jenuh agar mudah dicerna seperti

minyak kedelaidll.

d. Sumber vitamin dan mineral: buah-buahan

(Depkes RI, 2010).

B. Tinjauan Tentang Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

1. Pengertian Makanan PendampingASI(MP ASI)

MP-ASI (Makanan Pendamping Asi) adalah makanan atau minuman

yang mengandung zat gizi yang diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24

bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI (Depkes, 2006).

MP-ASI merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan

keluarga.Pengenalan dan pemberian MP-ASI harus dilakukan secara bertahap

baik dalam bentuk maupun jumlahnya. Hal ini dimaksudkan untuk

menyesuaikan kemampuan alat pencernaan bayi dalam menerima MP-ASI
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(Depkes RI, 2004).

MP-ASI merupakan peralihan asupan yang semata berbasis susu

menuju kerusaknya sistem pencernaan karena perkembangan usus bayi dan

pembentukan enzim yang dibutuhkan untuk pencernaan memerlukan waktu 6

bulan. dimana ginjal belum cukup berkembang untuk dapat menguraikan sisa

yang dihasilkan oleh makanan padat dan makanan semi padat. Untuk proses

ini juga dibutuhkan keterampilan motorikoral. Keterampilan motorik oral

berkembang dari refleks menghisap menjadi menelan makanan yang

berbentuk bukan cairan dengan memindahkan makanan dari lidah bagian

depan kelidah bagian belakang (Depkes,2000).

Makanan pendamping ASI merupakan makanan yang diberikan pada

anak usia 6-24 bulan peranan makanan tambahan sama sekali bukan untuk

menggantikan ASI melainkan untuk melengkapi ASI. Jadi makanan

pendamping ASI harus tetap diberikan pada anak paling tidak sampai usia 24

bulan. (Yesrina, 2000).

2. Tujuan Pemberian Makanan Pendamping ASI

Tujuan dari pemberian makanan pendamping adalah untuk menambah

energi dan zat-zat gizi yang diperlukan oleh bayi karena ASI tidak dapat

memenuhi kebutuhan bayi secara terus-menerus. Dengan demikian makanan

tambahan yang diberikan untuk bayi berfungsi untuk mengisi kesenjangan

antara kebutuhan nutrisi total pada anak dengan jumlah yang didapatkan dari

ASI (WHO, 2003).
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3. Waktu Pemberian MP-ASI

Waktu yang tepat dalam memenuhi pemberian MP-ASI pada bayi

ialah umur 6 bulan.Pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI)

merupakan proses transisi dari asupan yang semata berbasis susu menuju

makanan yang semi padat. Proses ini juga memerlukan keterampilan motorik

oral. Ketrampilan motorik oral berkembang dari refleks menghisap menjadi

menelan makanan yang berbentuk bukan cairan dengan memindahkan

makanan dari lidah bagian depan ke lidah bagian belakang. Makanan

pendamping ASI merupakan makanan atau minuman yang mengandung zat

gizi, yang diberikan pada bayi atau anak  usia 6-24  bulan guna memenuhi

kebutuhan gizi selain dari ASI.

Pengertian makanan itu sendiri merupakan suatu kebutuhan pokok

manusia yang dibutuhkan setiap saat dan memerlukan pengelolaan yang baik

dan benar agar bermanfaat bagitubuh (Irianto dkk, 2004).

Menurut WHO, Makanan pendamping ASI yang dimaksud adalah makanan

tersebut tidak termasuk air dan obat-obatan dan substansi-substansi yang

diperlukan untuk tujuan pengobatan. Makanan yang dimaksud adalah

makanan yang berupa asupan yang dapat memenuhi kebutuhan akan zat gizi

dalam tubuh (Irianto2004).

Pemberian makanan pendamping ASI yang hendak dikonsumsi harus

memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak

menimbulkan penyakit, serta makanan tersebut sehat  diantaranya:
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a. Berada dalam derajat kematangan

b. Bebas  dari  pencemaran  pada  saat menyimpan makanan  tersebut

c.  Bebas dari perubahan fisik,kimia yang tidak dikehendaki

d. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan

penyakit

e. Harus mengandung cukup vitamin, dan kalori

f. Harus mudah ducerna oleh pencernaan

4. Usia Pemberian MP-ASI

Menurut Depkes RI tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemberian

makanan pendamping ASI hendaknya melihat usia pemberian makanan

pendamping. Dimana pemberian makanan pendamping ASI yang tepat dan

benar adalah setelah anak berusia enam bulan, dengan tujuan agar anak tidak

mengalami infeksi atau gangguan pencernaan akibat virus atau bakteri.

Pemberian makanan pendamping ASI yang tepat berdasarkan usia anak dapat

diketegorikan menjadi:

a. Pada usia 6-9 Bulan

1) Memberikan makanan lumat dalam tiga kali sehari dengan

takaran yang cukup

2). Memberikan makanan selingan satu hari sekali dengan porsikecil

3). Memperkenalkan bayi atau anak dengan beraneka ragam bahan

makanan

b. Pada usialebih dari 9- 12 bulan
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1). Memberikan makanan lunak dalam tiga kali sehari dengan takaran yang

cukup

2). Memberikan makanan selingan satu hari sekali

3). Memperkenalkan bayi atau anak dengan beraneka ragam bahan

`makanan

c.  Pada usialebih dari 12-24 bulan

1). Memberikan makanan keluarga tiga kali sehari

2). Memberikan makanan selingan dua kali sehari

5.   Frekuensi Pemberian Makanan Pendamping ASI

Frekuensi pemberian makanan bayi sebaiknya disesuikan dengan

jadwal makan keluarga yaitu, 3 kali makanan pokok (sarapan pagi, makan

siang dan makan malam) dan 2 kali makan selingan (jam 10.00dan 16.00).

Menurut Irianto dkk, 2004 Pemberian makanan pendamping ASI

diberikan tiga kali sehari Apabila dalam pemberian makanan pendamping ASI

terlalu berlebihan atau diberikan lebih dari tiga kali sehari, maka sisa bahan

makanan yang tidak digunakan untuk pertumbuhan, pemeliharaan sel, dan

energi akan diubah menjadi lemak. Sehingga apabila anak kelebihan lemak

dalam tubuhnya maka akan mengakibatkan alergi atau infeksi dalam organ

tubuh dan bisa mengakibatkan kelebihan berat badan (obesitas).

6.   Porsi Pemberian Makanan Pendamping ASI

Menurut DepkesRI 2007, porsi pemberian makanan pendamping ASI

untuk setiap kali pemberian makanan pendamping ASI  yang tepat pada bayi

adalah sebagai berikut:
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a. Pada usia 6 bulan berikan enam sendok makan

b.  Pada usia 7 bulan berikan tujuh sendok makan

c.  Pada usia 8 bulan berikan delapan sendok makan

d. Pada usia 9 bulan berikan sembilan sendok makan

e. Pada usia 10 bulan berikan sepuluh sendok makan

7. Konsistensi MakananPendamping ASI

Pemilihan jenis makanan, biasanya diawali proses pengenalan terlebih

dahulu mengenai jenis makanan yang tidak menyebabkan alergi dan umumnya

yang mengandung kadar protein paling rendah seperti serealia (beras merah

atau beras putih). Khusus pada sayuran mulailah dengan yang rasanya hambar

seperti kentang, kacang hijau, labu dan zucchini. Kemudian perkenalkan

makanan buah seperti alpukat, pisang, apel danpir.

Menurut Depkes RI Tahun 2007, jenis makanan pendamping ASI yang

baik terbuat dari bahan makanan yang segar seperti tempe, kacang-kacangan,

telur ayam, hati ayam, ikan, sayur mayur dan buah-buahan. adapun Jenis-jenis

makanan pendamping ASI yang tepat dan diberikan sesuai dengan usia anak

adalah sebagai berikut:

a. Makanan Lumat

Makanan lumat adalah makanan yang dihancurkan, dihaluskan atau

disaring dan bentuknya lebih lembut atau halus tanpa ampas. Biasanya

makanan lumat ini diberikan  saat  anak  berusia  enam sampai sembilan

bulan. Contoh  dari makanan lumat berupa bubur susu, bubur sum-sum,

pisang saring atau dikerok, pepaya saring dan nasi tim saring.



17

b. Makanan Lunak

Makanan lunak adalah makanan yang dimasak dengan menggunakan

banyak air atau teksturnya agak kasar dari makanan lumat. Makanan lunak

ini diberikan ketika anak berusia 9 sampai 12 bulan. Contoh dari Makanan

ini berupa bubur nasi, bubur ayam, nasi tim, kentang puri.

c. Makanan Padat

Makanan padat merupakan makanan lunak yang tidak berair dan

biasanya disebut makanan keluarga. Makanan ini mulai dikenalkan pada

anak saat anak berusia 12-24 bulan. Contoh dari makanan padat antara lain

lontong, nasi, lauk-pauk, sayur bersantan, dan buah-buahan.

8. Jenis-Jenis Makanan Pendamping ASI

Menurut WHO jenis-jenis makanan pendamping ASI yang tepat bagi

bayi adalah:

a. Makanan pokok

Makanan pokok merupakan bahan dasar yang sangat baik untuk

membuat makanan pendamping ASI sebab makanan pokok merupakan

sumber karbohidrat. Contohnya seperti beras, jagung, singkong, ubi

jalar, dan beberapa umbia-umbian seperti talas dan kentang.

b. Bahan pangan hewani

Hampir semua bahan pangan hewani bergizi tinggi dan sangat baik

digunakan untuk campuran makanan bayi. Bahan pangan hewani yang
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baik untuk bayi antara lain seperti daging sapi, ayam, ikan segar, dan

susu beserta hasil olahannya seperti keju.

c. Kasangan-kacangan

Kacang-kacangan juga diperlukan oleh bayi untuk memenuhi

kebutuhan protein, dimana protein sangat penting untuk pertumbuhan

bayi. Contohnya seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai,

kacang merah.

d. Sayuran bewarna

Jenis sayuran yang baik untuk campuran makanan bayi adalah

sayuran yang kaya akan kandungan karotennya seperti sayuran bewarna

jingga dan hijau. Contoh sayuran yang umum dipergunakan untuk bahan

campuran makanan bayi adalah wortel, tomat merah, bayam dan lain-

lainnya.

e. Buah-buahan

Sebaiknya pilih buah yang bewarna jingga dan tidak asam seperti

pepaya, pisang, jeruk dan lain-lain.

f. Lemak dan minyak

Lemak dan minyak memberi lebih rasa lebih gurih dan makanan

menjadi lebih lunak dan mudah ditelan. Beberpa jenis lemak yang dapat

ditambahkan pada makanan bayi antara lain mentega, keju, dan jenis

minyak yang umum digunakan yaitu minyak kelapa, santan, minyak

kacang, minyak jagung, dan lain-lainnya.
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9. Cara Pemberian Makanan Pendamping ASI

Menurut Depkes RI Tahun 2007, Cara yang tepat dalam pemberian

makanan pendamping ASI pada anak yang tepat dan benar adalah sebagai

berikut:

a. Selalu mencuci tangan sebelum mulai mempersiapkan makanan pada bayi

atau anak, terutama bila kontak dengan daging, telur, atau ikan mentah,

dan sebelum memberi makanan pada bayi atau anak dan selain itu juga

perlu mencuci tangan bayi atau anak.

b. Mencuci bahan makanan (sayuran, beras, ikan, daging, dll) dengan air

mengalir sebelum diolah menjadi makanan yang akan diberikan kepada

bayi atau anak.

c. Mencuci kembali peralatan dapur sebelum dan sesudah digunakan untuk

memasak, walaupun peralatan tersebut masih tampak bersih.

d. Peralatan makan bayi atau anak, seperti mangkuk, sendok, dan cangkir,

harus dicuci kembali sebelum digunakan oleh bayi atau anak.

e. Dalam pemberian makanan pendamping (MP-ASI) pada bayi atau anak,

hendaknya berdasarkan tahapan usia anak.

f. Jangan menyimpan makanan yang tidak dihabiskan bayi atau anak setelah

bayi/anak selesai makan.

10. Syarat Pemberian Makanan Pendamping ASI

Makanan tambahan untuk bayi harus mempunyai sifat fisik yang baik

dimana rupa dan aromanya yang layak. Selain itu, di lihat dari segi

kepraktisan makanan bayi sebaiknya mudah disiapkan dengan waktu
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pengolahan yang sangat singkat. Makanan Pendamping ASI harus memenuhi

persyaratan khusus dimana jumlah zat-zat gizi yang diperlukan bayi seperti

protein, energi, lemak, vitamin, mineral dan zat-zat tambahan lainnya harus

tercukupi. Menurut Muchtadi 2004, hal-hal penting yang harus diperhatikan

dalam pemberian makanan tambahan pada bayi adala hsebagai berikut :

a. Makanan bayi (termasuk ASI) harus mengandung semua zat gizi yang

diperlukan bayi.

b. Makanan tambahan harus diberikan pada bayi yang telah berumur 6

bulan sebanyak 4-6 kali/hari.

c. Sebelum bayi berumur 2 tahun bayi belum dapat mengkonsumsi makanan

orang dewasa.

d. Makanan campuran ganda (multi mix) yang terdiri dari makanan pokok,

lauk pauk, dan sumber vitamin lebih cocok bagi bayi, baik ditinjau dari

nilai gizinya maupun sifat fisik makanan tersebut.

e.  Makanan harus diolah dari bahan makanan yang bersih dan aman.

f. Bahan lainnya dapat ditambahkan untuk mempertahan kankonsistensi dan

rasa makanan

g. Fortifikasi makanan adalah penambahan zat gizi tertentu ke dalam bahan

makanan

MP-ASI yang penting adalah penambahan zat gizi mikro seperti zat

besi, yodium kedalam biskuit, cookies, roti, garam dan makanan suplemen.

Kendala penambahan zat gizi mikro kedalam makanan adalah perubahan cita

rasa dan warna dan perubahan tekstur dan lain-lain. Sehingga memerlukan
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suatu aplikasi teknologi yang memadai agar dapat mencapai tujuannya. MP-

ASI yang dibuat di rumah tangga atau ( MP-ASI tradisional ) pada umumnya

kurang memenuhi kebutuhan zat gizi terutama micronutrien seperti Fe, Zn,

apalagi pada keluarga dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah yang

gambarannya dapat dilihat sebagai berikut ini: untuk memenuhi kebutuhan

zat besi bayi 6–12 bulan (6,8 mg) dibutuhkan 108gr hati ayam (4 pasang)

atau 550gr telur atau 500gr ikan atau 450gr daging sapi atau 350gr kacang-

kacangan sehingga sulit untuk dapat diberikan dari dapur ibu (Sunawang

Tahun 2000).

Pendapat  lain menyatakan bahwa pembuatan MP-ASI  di  tingkat  rumah

tangga masih cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi apabila dilakukan

pengaturan pada sumber makanan bergizi yang sesuai dengan bahan

makanan lokasi yang tersedia baik variasi dan jumlah yang dibutuhkan

masing-masing anak. Hal ini dapat terlihat dengan mengatur komposisi

jumlah dan jenis makanan untuk makan pagi dan makan siang dan makan

sore. disamping itu pemberian ASI yang terus dilanjutkan sampai minimal

anak berusia 2 tahun seperti berikut ini:

a). Makan pagi dengan semangkuk kecil bubur havermout

b). Makan siang dengan sepiring sedang (3 sendok makan nasi)1 sendok

kacang merah

c). Makan malam dengan sepiring sedang (3 sendok makan nasi), 1 sendok

makan hati dan 1 sendok makan sayuran hijau.

Berdasarkan uraian diatas, makanan tambahan bayi sebaiknya memiliki
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beberapa kriteria sebagai berikut :

a). Memiliki nilai energi dan kandungan proteinnya tinggi.

b). Memiliki nilai suplementasi yang baik serta mengandung vitamin dan

mineral yang cocok.

c). Dapat diterima oleh alat pencernaan yang baik.

d). Harganya relatif murah

e). Sebaiknya dapat diproduksi dari bahan-bahan yang tersedia secara lokal.

f). Bersifat padat gizi.

g). Kandungan serat  kasar  atau bahan  lain  yang sukar dicerna dalam jumlah

sedikit dan kandungan serat kasar yang terlalu banyak justru akan

mengganggu pencernaan bayi

11. Faktor yang Memengaruhi Pemberian MP-ASI Dini

Berdasarkan studi yang telah dilakukan tentang pemberian makanan

bayi yang dilakukan oleh (Ebrahim 1986&Winikoff 1998&Suharyono

1994) yang  menyatakan bahwa faktor biologi yang berpengaruh pada

keberhasilan menyusui dan pemberian MP-ASI adalah usia ibu, paritas,

pemakaian kontrasepsi serta kesehatan bayi dan ibu. Usia ibu dan paritas

berpengaruh pada kelangsungan hidup anak usia satu tahun kebawah. Pada

umumnya kemampuan untuk menyusui pada perempuan yang lebih muda

lebih baik dari yang lebih tua, hal ini disebabkan dari salah satu faktor

semacam disuse atrophy (Ebrahim, 1986).

Penelitian Winikoff et al di Semarang ditemukan bahwa ibu yang

berusia< 20 tahun dan 35 tahun ke atas, lebih banyak yang sudah memberikan
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susu botol kepada bayinya diusia 4 bulan dibandingkan dengan ibu berusia

20 tahun sampai 34 tahun (Winikoff etal,198:184). Ibu yang menyusui anak

kedua dan selanjutnya cenderung lebih baik dibanding ibu yang mempunyai

anak pertama. Ini menunjukkan bahwa untuk menyusui juga diperlukan

trialruns (latihan) sebelum dicapai kemampuan yang optimal. Ibu dengan

paritas lebih tinggi lebih sedikit memperkenalkan botol pada waktu dini

dibandingkan ibu dengan paritas rendah.

Berikut bebrapa faktor yang mempengaruhi pemberian MP-ASI:

1. Sosial Budaya

Faktor sosial budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

kegagalan menyusui (pemberian makanan selain ASI) pada usia dini.

Adapun faktor penyebabnya ialah:

a  Pengaruh langsung budaya barat

b. Urbanisasi

c. Sikap terhadap payudara

d. Pengaruh Iklan

e. Pengaruh petugas kesehatan

f. Tingkat pendidikan ibu

g. Pekerjaan ibu

12.  Alasan PemberianMakanan Pendamping ASI Terlalu Dini

Proses dimana bayi secara perlahan-lahan mulai dibiasakan dengan

makanan orang dewasa dikenal juga dengan sebutan proses (penyapihan).

Penyapihan adalah masa berbahaya bagi bayi dan anak kecil. Dimana Telah
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diketahui bahwa terdapat resiko infeksi yang lebih tinggi dan terutama

penyakit diare. Selama proses ini, dapat dibandingkan dengan masa

sebelumnya dalam kehidupan bayi. Hal ini di sebabkan akibat terjadinya

perubahan konsumsi ASI yang bersih dan mengandung faktor anti infeksi

dan menjadi makanan yang sering kali disiapkan disimpan dan diberikan

pada anak dengan cara yang tidak higienis. (Muchtadi, 2004).

Hasil penelitian Kasno dihardjo (1996) menemukan bahwa alasan ibu

memberikan MP ASI kepada bayi secara dini adalah adanya anggapan bahwa

ASI saja tidak cukup untuk menunjang pertumbuhan bayi. Mereka khawatir

bayi menjadi lapar bila tidak diberi makanan tambahan.

C. Masalah Yang Timbul Akibat Pemberian Makanan Tambahan(Sebelum Usia

6 Bulan)

1. Masalah yang timbul akibat pemberian MP-ASI Dini

Masalah dalam pemberian MP-ASI pada bayi meliputi pemberian makanan

prelaktal (makanan sebelum ASI keluar). Hal ini sangat berbahaya bagi

kesehatan bayi dan menggangu keberhasilan menyusui serta kebiasaan

membuang kolostrum padahal kolostrum mengandung zat-zat kekebalan

yang dapat melindungi bayi dari penyakit dan mengandung zat gizi yang

tinggi. Oleh karena itu kolostrum jangan dibuang. Selain itu pemberian MP-

ASI yang terlalu dini (sebelum bayi berumur 6 bulan) dapat menurunkan

konsumsi ASI dan meningkatkan terjadinya gangguan pencernaan/diare dan

dengan memberikan MP-ASI terlebih dahulu berarti kemampuan bayi untuk

mengkonsumsi ASI berkurang yang berakibat menurunnya produksi ASI.
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Hal ini dapat mengakibatkan anak menderita kurang gizi dimana seharusnya

ASI diberikan terlebih dahulu baru MP-ASI. Pemberian ASI terhenti karena

ibu kembali bekerja di daerah kota dan semiperkotaan, dimana ada

kecenderungan rendahnya frekuensi menyusui dan ASI dihentikan  terlalu

dini pada ibu-ibu yang bekerja karena kurangnya pemahaman tentang

manajemen laktasi pada ibu bekerja. Ibu kurang menjaga kebersihan

terutama pada saat menyediakan dan memberikan makanan pada anak dan

masih banyak ibu yang menyuapi anak dengan tangan, menyimpan makanan

matang tanpa tutup makanan /tudung saji dan kurang mengamati perilaku

kebersihan dari pengasuh anaknya. Hal ini memungkinkan timbulnya

penyakit infeksi seperti diare, mencret dan lain-lain (Depkes 2009).

2. Menurut WHO (2005) Akibat memberikan makanan tambahan terlalu cepat

(sebelum usia bayi 6 bulan) dapat mengakibatkan hal berikut ini:

a. Seorang anak belum memerlukan makanan tambahan pada saat ini, dan

makanan tersebut dapat menggantikan ASI. Jika makanan di berikan maka

anak akan minum ASI lebih sedikit dan ibu pun memproduksinya lebih

sedikit, sehingga akan lebih sulit memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak.

b. Anak mendapat faktor pelindung dari ASI lebih sedikit, sehingga resiko

infeksi meningkat.

c.  Resiko diare juga meningkat karena makanan tambahan tidak sebersih

ASI.

d. Makanan yang diberikan sering encer, buburnya berkuah atau berupa sup

karena mudah dimakan oleh  bayi, makanan ini dapat membuat lambung
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penuh, tetapi memberi nutrisi lebih sedikit dari pada ASI, sehingga

kebutuhan anak tidak terpenuhi.

e. Ibu mempunyai resiko lebih tinggi untuk hamil kembali jika jarang

menyusui dimana bayi memiliki fungsi organ yang belum sempurna Jika

kemudian bayi dapat beradaptasi dengan pola makan yang tidak

diperlukan seperti pemberian makanan tambahan yang terlalu dini, bukan

berarti pemberiannya dibenarkan. Terbukti ada banyak kerugian jika

pemberian makanan tambahan diberikan terlalu dini akibatnya sebagai

berikut:

1). Resiko Jangka Pendek

Pemberian makanan selain  ASI akan mengurangi keinginan bayi untuk

menyusui sehingga frekuensi dan kekuatan bayi menyusui berkurang

akibat produksi ASI berkurang. Disamping itu, pemberian makanan lain

merupakan kerugian bagi bayi karena nilai gizinya lebih rendah dari pada

ASI. Pemberian sereal atau sayur- mayur akan mengahambat penyerapan

zat besi dalam ASI dan juga dapat meningkatkan diare jika  makanan

kurang bersih dalam penyediaan maupun pemberiannya.

2). Resiko Jangka Panjang

Pemberian makanan  tambahan yang terlalu  dini  dan  tidak  tepat

mengakibatkan kebiasaan makan menjadi kurang baik dan menyebabkan

gangguan kesehatan antara lain obesitas, hipertensi,  arterosklerosis dan

alergi makanan (Huliana Tahun 2003).

3.  Dampak Pemberian Makanan Pendamping ASI Dini



27

a. Bayi lebih sering menderita diare karena pembentukan zat anti oleh susu

bayi yang belum sempurna.

b. Bayi mudah alergi terhadap zat makanan tertentu. Dimana Keadaan ini

terjadi akibat usus bayi masih permeabel, sehingga mudah dilalui oleh

protein asing.

c. Terjadinya malnutrisi/gangguan pertumbuhan pada anak karena  zat

essensial yang diberikan secara  berlebihan  untuk  jangka waktu yang

panjang  akan mengakibatkan penimbunan zat gizi. Sehingga

menimbulkan keadaan obesitas dan dapat merupakan racun bagi tubuh.

d. Produksi ASI menurun diakibatkan karena bayi sudah kenyang dengan

makanan tambahan, maka frekuensi menyusui menjadi lebih jarang.

Akibatnya dapat menurunkan produksi ASI dan bayi kekurangan zat–zat

yang dibutuhkan sebelum usia 4 bulan atau 6 bulan yang tidak dapat

diberikan oleh makanan lain.

e. Tingginya soluteload dari makanan tambahan yang diberikan, sehingga

dapat menimbulkan hiper osmolaritas yang meningkatkan beban ginjal

f. Menurunkan daya tahan tubuh bayi karena bayi kekurangan protein yang

sangat dibutuhkan selama masa pertumbuhan.

g. Terjadi obstruksi usus karena usus bayi belum mampu melakukan gerakan

peristaltik secara sempurna.

4. Penyakit yang timbul akibat pemberian makanan pendamping ASI- Dini yaitu:

1. Diare
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A. Pengrtian

Menurut World  Health Organization (WHO) penyakit diare adalah

suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi

tinja yang lembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air

besar yang lebih dari biasanya  yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari yang

mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Penyakit

ini paling sering dijumpai pada anak balita, terutama pada umur 3 tahun,

dimana seorang anak bisa mengalami 1-3 episode diare berat

(Simatupang, 2004).

Diarea dalah suatu kondisi dimana seseorang buang air besar

dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan

frekuensinya lebih dari tiga kali dalam sehari (Departemen KesehatanRI,

2011).

Diare adalah keadaan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali

pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak, konsistensi feses encer dan dapat

berwarna hijau atau dapat pula bercampur lendir darah/lendir saja

(Ngastiyah 2005).

Diare merupakan suatu keadaan pengeluaran tinja yang tidak normal

atau tidak seperti biasanya. Perubahan yang terjadi berupa peningkatan

volume, keenceran dan frekuensi dengan atau tanpa lendir darah.  Seperti

lebih dari 3 kali/hari dan pada neonatus lebih dari 4 kali/hari (Aziz, 2005).

B. Klasifikasi diare menurutterjadinya yaitu:

1) Diare Akut
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Diare akut adalah kumpulan gejala diare berupa defekasi dengan tinja

cair atau lunak dengan atau tanpa darah atau lendir dengan frekuensi 3

kali atau lebih dalam seahari dan berlangsung kurang dari 14 hari dan

frekuensi kurang dari 4 kali per hari.

2) Diare Kronik

Diare kronik adalah diare yang berlanjut 2 minggu atau lebih dengan

kehilangan berat badan atau berat badan tidak bertambah selama masa

diare tersebut.

C. Frekuensi Diare

Frekuensi diare adalah banyaknya/berapa kali kejadian diare yang

dialami dalam kurun waktu tertentu. Menurut WHO (1999), dikatakan

bahwa diare bila keluarnya tinja yang lunak atau cair dengan frekuensi 3x

atau lebih dalam sehari dengan atau tanpa darah atau lendir dalam tinja.

Menurut Depkes RI (2005), diare adalah suatu penyakit dengan

tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja yang

melembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar

biasanya tiga kali atau lebih dalam sehari. Frekuensi buang air besar yang

lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak maka

konsistensinya encer, dapat berwarna hijau atau dapat bercampur lendir

dan darah atau hanya lendir saja (FK UI,1997)

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi diare pada bayi

1). Pemberian ASI

Pemberian ASI ekslusif pada bayi sampai berusia 6 bulan akan
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memberikan kekebalan kepada bayi terhadap berbagai macam penyakit

karena ASI adalah cairan yang mengandung zat kekebalan tubuh yang

dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, dengan

adanya zat anti kekebalan dari ASI, maka bayi dapat  terlindung  dari

penyakit  diare (Roesli, 2005).

2). Status Gizi

Diare dapat menyebabkan gizi kurang dan  memperberat  diarenya

Oleh karena itu, pengobatan dengan makanan yang baik merupakan

komponen utama dari penyembuhan diare tersebut. Bayi dan balita

yang gizinya kurang sebagian besar meninggal karena diare. Hal ini

disebabkan karena dehidrasi dan malnutrisi (Purnawati, 2005).

3). Laktosa Intoleran

Laktosa hanya dapat diserap oleh usus setelah di hidrolisis menjadi

monosakarida oleh enzim laktose, namun dalam keadaan tertentu

aktivitas laktosa menurun atau tidak ada sama sekali, sehingga

pencernaan laktosa terganggu dan laktosapun tidak dapat dicerna.

Laktosa yang tidak dapat dicerna tersebut akan masuk keusus besar dan

didalam usus besar ini akan di fermentasi oleh mikroflora usus

sehingga dihasilkan asam laktat dan beberapa macam gas dan adanya

beberapa macam gas ini menyebabkan diare.

E. Beberapa faktor penyebab diare, diantaranya

1). Faktor Infeksi

Infeksi enteral yaitu infeksi saluran pencernaan makanan yang
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merupakan penyebab utama diare pada anak. Infeksi enteral meliputi:

a. Infeksi bakteri meliputi Vibrio, E.Coli, Salmonella,

Shigella, Campylobacter, Yersinia.

b. Infeksi virus meliputi Entero virus (virus ECHO, Coxackie Poli

omyelitis) Adenovirus, Rotavirus, Astrovirus.

c. Infeksi parasit meliputi cacing (Ascaris, Trichuris, Oxyuris,

Strogyloides); protozoa (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia,

Trichomonashominis); jamur (Candida albicans)

2). Infeksi parenteral

infeksi dari luar alat pencernaan makanan seperti otitis media akut

(OMA), tonsillitis atau tonsil ofaringitis, bronkop neumoni, dan

ensefalitis dan sebagainya. Keadaan ini terutama pada bayi dan anak

berusia dibawah 2 tahun (Ngastiyah, 2005).

Proses ini diawali dengan adanya mikroorganisme (kuman) yang

masuk ke dalam saluran pencernaan yang kemudian berkembang

dalam usus dan merusak sel mukosa intestinal yang dapat menurunkan

daerah permukaan intestinal sehingga terjadinya perubahan kapasitas

dari intestinal yang mengakibatkan gangguan fungsi intestinal dalam

absorbsi cairan dan elektronik. Adanya toksin bakteri juga akan

menyebabkan sistem  transpor menjadi aktif dalam  usus, sehingga sel

mukosa mengalami iritasi dan akhirnya sekresi cairan dan elektrolik

akan meningkat (Aziz, 2005).

3). Faktor Malabsorbsi
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a. Malabsorbsi karbohidrat meliputi disakarida (intoleransi laktosa,

maltosa dan sukrosa), monosakarida (intoleransi glukosa,  fruktosa dan

galaktosa). Pada  bayi dan anak yang terpenting dan tersaring

intoleransi laktosa.

b. Malabsorbsi protein Merupakan kegagalan dalam melakukan absorbsi

yang mengakibatkan tekanan osmotik meningkat kemudian akan

terjadi pergeseran air dan elektrolit kerongga usus yang dapat

meningkatkan isi rongga usus sehingga terjadilah diare.

4).  Faktor Makanan

Faktor makanan yang dapat menyebabkan diare adalah makanan

basi, beracun, makanan yang merangsang alergi terhadap makanan.

Apabila terdapat toksin  yang  tidak mampu  diserap  dengan  baik

sehingga terjadi  peningkatan peristaltik usus yang akhirnya menyebabkan

penurunan kesempatan untuk menyerap makanan.

F. Pencegahan Penyakit Diare

Menurut Wahyudi Tahun (2009) ada beberapa cara untuk pencegahan

penyakit diare diantaranya :

1). Pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif sampai umur 6 bulan.

Pemberian ASI mempunyai banyak keuntungan  bagi bayi atau  ibunya.

Bayi yang mendapat ASI lebih sedikit dan lebih ringan episode diarenya

dan lebih rendah resiko kematiannya jika dibandingkan dengan bayi

yang tidak mendapat ASI. Dalam 6 bulan pertama resiko terjadinya diare

sangat membuthkan perawatan di rumah sakit dan dapat mencapai 30
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kali lebih besar terjadinya diare pada bayi yang tidak disusui dari pada

bayi yang mendapat ASI penuh. Dimana hal ini disebabkan karena ASI

tidak membutuhkan botol, dot dan air yang mudah terkontaminasi

dengan bakteri yang mungkin menyebabkan diare. ASI juga

mengandung anti bodi yang melindungi bayi terhadap infeksi terutama

diare, yang tidak terdapat pada susu sapi dan formula. Saat usia bayi

mencapai 6 bulan, bayi harus menerima asupan buah- buahan dan

makanan lain untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan gizi. tetapi

ASI juga harus tetap terus diberikan paling tidak sampai bayi umur 24

bulan.

2). Hindarkan penggunaan susu botol. Dimana Seringkali para ibu membuat

susu yang tidak langsung habis sekali minum, sehingga memungkinkan

tumbuhnya bakteri. Dot yang jatuh langsung diberikan bayi tanpa dicuci

terlebih dahulu. Botol juga harus dicuci dan direbus terlebih dahulu

untuk mencegah pertumbuhan kuman dan bakteri.

3). Penyimpangan dan penyiapan makanan pendamping ASI dengan baik

untuk mengurangi paparan dan perkembangan bakteri.

4). Penggunaan air bersih untuk minum. Pasokan air yang cukup, bisa

membantu membiasakan hidup bersih seperti cuci tangan, mencuci

peralatan makan, membersihkan WC dan kamar mandi.

5). Mencuci tangan (sesudah buang air besar, kecil dan membuang tinja bayi,

sebelum menyiapkan makanan bayi).
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BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel

Makanan pendamping ASI adalah makanan atau minuman yang

mengandung zat-zat  gizi yang diberikan pada bayi diatas usia 6 bulan keatas guna

untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Makanan pendamping ASI (MP-ASI)

merupakan makanan tambahan bagi bayi, dimana  makanan ini merupakan

makanan pelengkap dan dapat memenuhi kebutuhan bayi. Pemberian makanan

pendamping ASI hendaknya melihat usia bayi. Dimana pemberian makanan

pendamping ASI yang tepat dan benar adalah setelah anak berusia enam bulan

keatas, dengan tujuan agar bayi  tidak mengalami infeksi atau gangguan

pencernaan akibat virus atau bakteri. Untuk menentukan porsi pemberian

makanan pendamping ASI sebaiknya disesuikan dengan usia bayi apabila usia

bayi 6 bulan makan porsi pemberian makanan pendamping yang diberikan

sebanyak 6 sendok.

Pemberian MP-ASI yang terlalu dini (sebelum bayi berusia 6 bulan) dapat

menurunkan konsumsi ASI dan meningkatkan terjadinya gangguan pencernaan

(diare), dengan memberikan makanan pendamping ASI terlebih dahulu akan

mengakibatkan kemampuan bayi untuk mengkonsumsi ASI berkurang yang

berakibat menurunnya produksi ASI. Hal ini dapat mengakibatkan anak

menderita kurang gizi serta efek dari pemberian MP-ASI dini dalam waktu jangka

panjang dapat menimbulkan infeksi seperti infeksi saluran napas, dan infeksi

34
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gastrointestinal karena pada usia kurang dari enam bulan sistem imun bayi belum

sempurna.

B. Kerangka Konsep

Berdasarkan dasar pemikiran diatas, maka kerangka konsep dalam

penelitian ini dapat digambarkan pada bagan kerangka konsep dibawah ini:

Keterangan

: variabel yang diteliti

Bayi Usia 0-12 Bulan

Usia pemberian
makanan pendamping

ASI-Dini

Frekuensi pemberian
makan pendamping

ASI-Dini

Waktu pemberian
makanan pendamping

ASI-Dini

Faktor yang
mempengaruhi

Pemberian Makanan
Pendamping ASI-Dini

Masalah-Masalah
Dalam Pemberian

Makanan Pendamping
ASI-Dini

Porsi pemberian
makanan pendamping

ASI-Dini
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: variabel yang tidak diteliti

Gambar 1 : kerangka konsep penelitian

C. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat,

dimana dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu pemberian

makanan pendamping ASI-Dini.

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas,

dimana yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini yaitu bayi usia 0-6

bulan.

D. Definisi Oprasional Dan Kriteria Obyektif

1. Bayi usia 0-12 Bulan

Pemberian makanan pendamping ASI hendaknya melihat usia, dimana

pemberian makanana pendamping ASI yang tepat adalah diberikan ketika bayi

telah berusia 6-24 bulan. bayi yang dijadikan responden dalam penelitian ini

adalah bayi yang berusia 0-12 bulan.

Kriteria Obyektif

a. Sesuai : Jika pemberian makanan pendamping ASI diberikan  pada

bayi setelah bayi berusia >6 bulan

b. Tidak sesuai : Jika pemberian makanan pendamping ASI diberikan

sebelum bayi berusia <6 bulan



37

2. Frekuensi pemberian makanan pendamping ASI-Dini

Frekuensi pemberian makanan pendamping ASI diberikan sesuai dengan

jadwal makanan keluarga yaitu 3 kali makanan pokok (sarapan pagi, makan

siang dan makan malam) dan 2 kali makan selingan.

Kriteria Obyektif

a. Seuai : Jika makanan pendamping ASI diberikan 3 kali sehari (3 kali

makanan pokok dan 2 kali makan selingan).

b. Tidak sesuai : Jika makanan pendamping ASI diberikan >3 kali sehari.

3. Porsi pemberian makanan pendamping ASI-Dini

Porsi pemberian makanan pendamping ASI untuk setiap kali pemberian

makanan pendamping pada bayi harus disesuaikan dengan usia bayi contohnya

apabila bayi berusia 6 bulan maka porsi pemberian makanan yang diberikan

sebanyak 6 sendok makan.

Kriteria Obyektif

a. Sesuai : Jika jumlah porsi pemberian makanan pedanmiping ASI

diberikan sesuai dengan usia bayi.

b. Tidak sesuai : Jika jumlah porsi pemberian makanan pendamping ASI

diberikan tidak sesuai dengan usia bayi.



38

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif tujuan penelitian ini

adalah untuk mengidentifikasi pemberian makanan pendamping ASI dini

pada bayi usia 0-12 bulan di Posyandu pada Wilayah Kerja Puskesmas

Pondidaha Tahun 2017.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juli tgl 19 juli-24 Juli tahun 2017

di Posyandu pada Wilayah Kerja Puskesmas Pondidaha Kabupaten Konawe

.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki bayi usia 0-

12 bulan yang berkunjung di Posyandu pada Wilayah Kerja Puskesmas

Pondidaha.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki bayi usia 0-

12 bulan yang berkunjung di Posyandu pada Wilayah Kerja Puskesmas

Pondidaha. Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah

menggunakan Total Sampling. Jika populasi dalam penelitian ini lebih dari

100 maka bisa diambil 10-30% dan apabila populasi kurang dari 100 maka

sampel diambil 30-50% (Notoatmodjo, 2003).
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Sampel dalam penelitian ini di ambil 30% dari jumlah populasi yang ada

yaitu 134 orang X 30% = 40 orang.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa

kuesioner yang terdiri dari  9 Pertanyaan.

E. Jenis Dan Cara Pengumpulan Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer terdiri dari lembar koesioner yang berisi pertanyaan dan

hasil dari wawancara. Data diperoleh dengan mengadakan penelitian

langsung dengan menggunakan pengisian koesioner dan wawancara

terhadap ibu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan.

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari data angka kunjungan bayi, data angka

kelahiran bayi, data bayi yang berusia 0-12 bulan yang diperoleh dari

puskesmas tempat penelitian dilakukan.

2. Cara pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

mengisi lembar koesioner yang diberikan pada responden yang kemudian

di baca dan di berikan jawabannya. Lembar koesioner yang diberikan pada

responden terdiri dari beberapa pertanyaan yang kemudian responden

memberikan jawaban ceklis pada kolom tabel (sesuai atau tidak sesuai)

dari setiap pertanyaan yang terdapat pada lembar koesioner.
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F. Pengolahan Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat

disimpulkan atau di interprestasikan menjadi informasi. Dalam proses

pengolahan data terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh

diantaranya (Hidayat, 2010):

a. Editing, atau penyuntingan data adalah upaya untuk memeriksa

kembali data yang telah diperoleh.

b. Coding, merupakan kegiatan memberikan kode pada setiap data yang

ada.

c. Scoring, adalah memberi skor atau penilaian pada data yang telah diisi

oleh responden. Pemberian bobot pada jawaban diukur menggunakan

guttaman, dimana pernyataan yang bernilai benar diberi bobot 1 dan

pernyataan yang bernilai salah diberi bobot 0.

d. Tabulating, menyusun data dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi

setelah dilakukan perhitungan data secara manual.

G. Analisa Data

1. Analisa Data

Untuk mendapatkan persentase hasil dari observasi yang telah diteliti maka

akan dianalisa dengan menggunakan rumus :

Keterangan:

X = f/n x K
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X = Jumlah persentase variabel yang diteliti

F = Jumlah jawaban benar responden berdasarkan variabel yang diteliti

n = Jumlah sampel penelitian

k = Konstanta (100%)

H. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi

frekuensi persentase dan dinarasikan kemudian dilakukan pembahasan yang

selanjutnya didapatkan kesimpulan penelitian.

I. Etika Penelitian

Dalam penelitian ini, masalah etika sangat diperhatikan dengan menggunakan

metode:

1. Informed concent

Merupakan cara persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian

dengan memberikan lembar persetujuan (informed concent). Informed

concent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan

memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden mengerti

maksud dan tujuan penelitian serta mengetahui dampaknya.

2. Ananomity (tanpa nama)

Dilakukan dengan cara tidak memberikan nama responden pada lembar

alat ukur, hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data.

3. Confidentiality (kerahasiaan)

Yang menjamin kerahasiaan hasil penelitian baik informasi maupun

masalah –masalah lainnya. Informasi yang dikumpulkan dijamin
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kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan

dilaporkan pada hasil riset.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang identifikasi

pemberian makanan pendamping ASI-Din pada bayi usia 0-12 bulan di

Posyandu pada Wilayah Kerja Puskesmas Pondidaha tahun 2017 maka

disimpulkan sebagai berikut:

1. Usia pemberian makanan pendamping ASI- Dini di Posyandu Pada

Wilayah Kerja Puskesmas Pondidaha dalam kategori sesuai dengan usia

pemberian makanan pendamping ASI sebanyak 5 responden (12,5%) dan

responden yang memberikan MP-ASI Dini dalam kategori (tidak sesuai)

usia pemberian MP-ASI Dini sebanyak 35 responden (87,5%).

2. Frekuensi pemberian makanan pendamping ASI-Dini yang diberikan pada

bayi usia 0-12 bulan di Posyandu pada Wilayah Kerja Puskesmas

Pondidaha dalam kategori (tidak sesuai) frekuensi pemberian makanan

pendamping ASI-Dini sebanyak 25 reponden (62,5%) dan responden yang

memberikan MP-ASI Dini dalam kategori (sesuai) frekuensi pemberian

makanan pendamping ASI-Dini ebanyak 15 responden (37,5%).

3. Porsi pemberian makanan pendamping ASI-Dini yang diberikan pada bayi

usia 0-12 bulan di Posyandu pada Wilayah Kerja Puskesmas Pondidaha

dalam kategori (sesuai) dengan porsi pemberian makanan pendamping

ASI-Dini sebanyak 5 responden (12,5%) dan kategori (tidak sesuai) porsi
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pemberian makanan pendamping ASI-Dini sebanyak 35 responden

(87,5%).

B. Saran

1. Bagi petugas kesehatan

a. Diharapkan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan secara intensif

dan berkesinambungan yang menitik beratkan waktu yang tepat dalam

pemberian MP-ASI.

b. Diharapkan pada para petugas diposyandu untuk melakukan

penyuluhan bagi para ibu-ibu yang telah memberikan MP-ASI Dini.

Sehingga pengetahuan tentang pemberian MP-ASI dapat meningkat

yang selanjutnya dapat diaplikasikan pada anaknya.

2. Bagi institusi pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan atau

tambahan kepustakaan bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

3. Bagi mahasiswa keperawatan

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat

dikembangkan lagi serta mencari faktor-faktor penyebab lainnya.

4. Bagi responden

a. Diharapkan pada responden hususnya bagi ibu yang mempunyai bayi

usia 0-12 bulan, disarankan untuk selalu hadir di posyandu, sehingga

ketika petugas kesehatan melakukan penyuluhan di posyandu, mereka

dapat terlibat langsung sebagai peserta.
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b. Diharapkan kepada responden khususnya ibu yang memiliki bayi untuk

meningkatkan pengetahuannya dengan mengikuti penyuluhan tentang

PMT atau melalui informasi, media masa (koran, majalah) maupun

media elektronik TV atau radio.

c. Diharapkan bagi para ibu-ibu untuk lebih memperhatikan asupan

makanan pada bayi.

d. Sebagian besar ibu-ibu yang memiliki pengetahuan cukup, disarankan

untuk lebih ditingkatkan lagi agar bisa menjadi lebih baik.
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Lampiran I

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Calon Responden

Di-

Tempat

Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa Politekhnik Kementrian Kesehatan

Kendari Jurusan Keperawatan atas nama:

Nama : Sitti Suqaidah Suci Yanti

Nim : P00320014044

Akan melakukan penelitian dengan judul “Identifikasi Pemberian Makanan

Pendamping ASI – Dini  Pada Bayi  Usia 0-12 Bulan Di Posyandu Pada Wilayah

Kerja Puskesmas Pondidaha”. Untuk kepentingan tersebut, saya mohon kesediaan Ibu

untuk bersedia menjadi responden serta mengisi lembar kuisioner yang telah saya

sediakan.

Demikian lembar permohonan ini, atas partisipasi dan kerjasamanya saya

ucapkan terima kasih.

Kendari, 2017

Peneliti

(                           )
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Lampiran 2

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk dijadikan

responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Politehnik Kesehatan

Kendari Jurusan Keperawatan atas nama:

Nama : Sitti Suqaidah Suci Yanti

Nim : P00320014044

Dengan judul “Identifikasi Pemberian Makanan Pendamping ASI – Dini  Pada Bayi

Usia 0-12 Bulan Di Posyandu Pada Wilayah Kerja Puskesmas Pondidaha”. saya

mengerti bahwa penelitian ini tidak akan berakibat buruk terhadap saya dan keluarga

saya. Informasi yang saya berikan akan dijaga oleh peneliti dan hanya digunakan untuk

kepentingan penelitian.

Kendari...............2017

Responden

(.........................)
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