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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

2.1  Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) 

2.1.1  Pengertian MP-ASI 

Menurut Depkes RI (2006), MP-ASI adalah makanan 

atau minuman yang mengandung zat gizi diberikan kepada 

bayi atau anak usia 6 − 24 bulan guna memenuhi kebutuhan 

zat gizi selain ASI dikarenakan ASI hanya memenuhi 60 − 

70% dan sudah tidak dapat mencukupi atau memenuhi 

kebutuhan bayi lagi, MP-ASI merupakan makanan 

pendamping bukan sebagai makanan pengganti ASI. ASI 

seharusnya diberikan sejak bayi lahir sampai bengan bayi 

berumur 6 bulan dan dianjurkan untuk dilanjutkan sampai 

anak berusia 2 tahun dengan makanan tambahan yang 

sesuai. 

Semakin meningkat umur bayi atau anak, kebutuhan 

akan zat gizi semakin bertambah karena proses tumbuh 

kembang, sedangkan ASI yang dihasilkan kurang memenuhi 

kebutuhan gizi. MP-ASI merupakan makanan peralihan dari 

ASI ke makanan keluarga. Pengenalan dan pemberian MP-

ASI harus dilakukan secara bertahap baik waktu, bentuk, 

maupun jumlah, sesuai dengan kemampuan pencernaan 

bayi atau anak (Sutomo, 2010). Saat bayi berusia kurang 
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dari 6 bulan, sel-sel disekitar usus belum siap menerima 

kandungan dalam makanan yang diberikan, sehingga 

makanan yang masuk dapat menyebabkan reaksi imun dan 

bisa terjadi alergi. Menunda pemberian MP-ASI hingga 6 

bulan melindungi bayi dari obesitas dikemudian hari. Bahkan 

pada kasus ekstrim pemberian MP-ASI dini dapat 

menyebabkan penyumbatan saluran cerna dan harus 

dilakukan pembedahan (Gibney, 2009). Tanda-tanda bayi 

siap menerima MP-ASI bayi yang lebih rewel dari biasanya, 

jangka waktu menyusui menjadi lebih sering, terlihat 

antusias ketika melihat orang di sekitar sedang makan. Ciri 

lain, bayi mulai memasukkan tangan ke mulut, mulai bisa 

didudukkan dan mampu menegakkan kepalanya serta 

kemampuan reflek bayi dalam menelan mulai baik. 

Perkembangan fungsi percernaan bayi perlu diperhatikan 

dengan baik. Jika kemampuan reflek menelan bayi belum 

berkembang dan bayi belum bisa menegakkan kepala 

sebaiknya pemberian MP-ASI ditunda terlebih dahulu hingga 

bayi siap. 

Pemberian MP-ASI merupakan proses transisi dari 

asupan yang berbasis susu menuju ke makanan yang semi 

padat. Proses menelan berkembang dari refleks menghisap 

menjadi menelan makanan (motorik oral) yang berbentuk 
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bukan cairan dengan memindahkan makanan dari lidah 

bagian depan ke lidah bagian belakang (Irianto dan waluyo, 

2004). Saat bayi berusia 6 bulan atau lebih, sistem 

pencernaannya sudah relatif sempurna serta beberapa 

enzim pemecah protein seperti asam lambung, pepsin, 

lipase, amilase baru akan diproduksi sempurna dan bayi 

siap menerima MP-ASI yang sesuai dengan usianya 

(Gibney, 2009).  

2.1.2 Tujuan Pemberian MP-ASI 

Menurut Depkes RI (2004) Tujuan pemberian MP-ASI 

adalah melengkapi zat gizi yang kurang, mengembangkan 

kemampuan bayi untuk menerima macam-macam makanan 

dengan beberapa rasa dan bentuk, serta mengembangkan 

kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan. 

Sedangkan menurut Husaini (2001), tujuan pemberian 

makanan pendamping ASI adalah untuk menembah energi 

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

memenuhi kebutuhan bayi secara terus-menerus, untuk 

mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, 

menghindari terjadinya kekurangan gizi.  

2.1.3 Waktu pemberian MP-ASI 

Harus diperhatikan bahwa, apa bila MP-ASI sudah 

diberikan kepada bayi dibawah usia 4 bulan maka asupan 
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gizi yang dibutuhkan oleh bayi tidak sesuai dengan 

kebutuhannya, bayi akan mengalami masalah pencernaan, 

seperti sakit perut, konstipasi, dan alergi (Krisnatuti, 2000). 

Menurut Lituhayu (2008) dalam Yulianti (2010), MP-ASI 

sebaiknya diberikan setelah anak berusia 6 bulan, dengan 

beberapa alasan yakni: (1). Terhindar dari berbagai macam 

penyakit, (2). Bayi usia 6 bulan sudah siap menerima MP-

ASI dikarenakan sistem pencernaannya sudah sempurna, 

(3). Mengurangi resiko terkena alergi dari berbagai varian 

MP-ASI yang diberikan, (4). Melindungi dari Obesitas.  

2.1.4 Syarat-syarat MP-ASI  

Syarat-syarat pemberian MP-ASI dapat terpenuhi 

dengan sempurna perlu diperhatikan bahan makanan yang 

digunakan. Makanan tambahan harus melikiki rupa dan 

aroma yang layak. Makanan tambahan bayi sebaiknya 

disiapkan dengan waktu pengolahan yang singkat agar zat-

zat yang terkandung dalam bahan makanan tidak terbuang 

karena pemanasan yang terlalu lama, seperti zat-zat gizi 

yang diperlukan bayi seperti protein, energi, lemak, vitamin, 

mineral (Lewis, 2004), dan zat-zat tambahan lainnya dapat 

dilihat pada tabel 2.1.  

MP-ASI yang dianjurkan seperti buah-buahan yang 

dihaluskan, sayur-sayuran dan kacang-kacangan yang 
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direbus terlebih dahulu kemudian dihaluskan, daging yang 

tidak berkemak, ikan yang berduri. Sedangkan makanan 

yang tidak dianjurkan seperti makanan yang mengandung 

protrin gluten, makanan yang terlalu lembek, buah-buahan 

yang terlalu asam, sayuran yang mengandung gas (kol, 

lobak), makanan yang pedas (Lewis, 2004),   

 

            Tabel 2.1 Kandungan zat gizi makanan bayi yang dianjurkan 

 
Kriteria 

Golongan Umur (Bulan) 

0 − 6  6 − 12  1 − 3  

Berat badan (kg) 

Tinggi badan (cm) 

Energi (kkal) 

Protein (g) 

Vitamin A (RE, μg) 

Tiamin (mg) 

Riboflavin (mg) 

Niasin (mg) 

VitaminB12 (mg) 

Asam folat (mg) 

Vitamin C (mg) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Seng (mg) 

Iodium (mg) 

5,5 

60 

560 

12 

350 

0,3 

0,3 

2,5 

0,1 

22 

30 

300 

200 

3 

3 

50 

8,5 

71 

800 

15 

350 

0,4 

0,4 

3,8 

0,1 

32 

35 

400 

250 

5 

5 

70 

12 

89 

1.250 

23 

350 

0,5 

0,6 

5,4 

0,5 

40 

40 

500 

250 

8 

10 

70 

   Sumber: Krisnatuti (2000). 
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2.1.5 Macam Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) 

1. Makanan Tambahan Lokal 

Menurut Depkes RI (2006), makanan tambahan lokal 

merupakan makanan tambahan yang diolah sendiri oleh ibu 

di rumah maupun saat kegiatan Posyandu, terbuat dari 

bahan makanan yang tersedia, mudah diperoleh dengan 

harga terjangkau, dan memperlukan pengolahan sebelum 

dikomsumsi oleh bayi.  

2. Makanan Tambahan Olahan Pabrik 

Menurut Depkes RI (2006), makanan tambahan hasil 

olahan pabrik merupakan makanan yang tersedia dengan 

bentuk olahan, bersifat instan dan beredar dipasaran. Sereal 

bayi, yang dilengkapi dengan vitamin tambahan dan mineral, 

bisa diberikan sebagai sarapan pagi. Sedangkan bubur bayi 

yang dikemas dalam toples merupakan persediaan 

makanan yang mudah disiapkan sebaiknya gunakan 

produk-produk ini hanya sebagai cadangan makanan, bukan 

sebagai makanan wajib untuk bayi (Lewis, 2004). 

2.1.6 Jenis- Jenis MP-ASI 

Menurut Depkes RI (2007) jenis MP-ASI  yang baik 

memiliki tekstur yang sesuai dengan usia anak, frekuensi, 

dan porsi makanan yang sesuai dengan tahap 

perkembangan dan pertumbuhan. Selain itu MP-ASI 
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sebaiknya terbuat dari bahan makanan yang segar. Jenis- 

jenis MP-ASI yang tepat dan sesuai dengan usia anak, 

yaitu: 

1).  Makanan lumat:  

Makanan lumat  diberikan saat anak berusia 6 - 9 

bulan, memiliki tekstur yang lembut dan halus tanpa 

ampas. 

2).  Makanan lunak:  

Makanan lunak diberikan ketika anak usia 9 - 12 

bulan, makanan yang teksturnya agak kasar dari 

makanan lumat. 

3). Makanan padat :  

Makanan mulai dikenalkan pada anak saat berusia 

12 − 24 bulan, makanan lunak biasanya disebut makanan 

keluarga. (Soetjiningsih, 2002). 

 Tabel 2.2 Pola pemberian ASI dan MP-ASI 

Golongan 

Umur 

(bulan) 

Pols Pemberian ASI dan MP-ASI 

 

ASI 

Makanan 

Lumat 

Makanan 

Lunak 

Makanan 

Padat 

0 − 6                 

  > 6 − 9     

 > 9 − 12     

> 12 − 24     

Sumber: Depkes RI (2000) 
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2.1.7 Cara pemberian MP-ASI 

Cara pemberian MP-ASI yang tepat dan benar (Depkes RI, 

2007): 

1). Mencuci tangan terkebih dahulu sebelum menyiapkan 

dan memberikan makanan untuk bayi. 

2). Mencuci bahan makanan dengan air yang mengalir. 

3). Mencuci kembali peralatan dapur dan peralatan makan 

anak sebelum dan sesudah digunakan. 

4). Pemberian MP-ASI sesuai tahap tumbuh kembang. 

5). Tidah menyimpan sisa makanan yang tidak dihabiskan. 

2.1.8 Masalah-masalah dalam pemberian MP-ASI 

Masalah dalam pemberian MP-ASI pada bayi atau anak 

0 − 6 bulan menurut Depkes RI (2000) adalah sebagai 

berikut: 

a. Pemberian makanan prelakteal (makanan sebelum ASI 

keluar) 

Makanan prelakteal adalah jenis makanan 

seperti air kelapa, air tajin, air teh, madu, pisang, susu 

formula yang diberikan pada bayi yang baru lahir 

sebelum ASI keluar. Hal ini sangat berbahaya bagi 

kesehatan bayi. 
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b. Kolostrum dibuang 

    Kolostrum adalah ASI yang keluar pada hari-hari 

pertama kental, berwarna kekuning-kuningan. Masih 

banyak ibu-ibu yang tidak memberikan kolostrum 

kepada bayinya. Kolostrum mengandung zat kekebalan 

yang dapat melindungi bayi dari penyakit dan 

mengandung zat gizi tinggi. Oleh karena itu kolostrum 

sebaiknya diberikan pada bayi. 

c. Pemberian MP-ASI terlalu dini atau terlambat 

Banyak resiko yang dapat di timbulkan oleh 

pemberian MP-ASI yang terlalu dini. Dalam jangka 

pendek, pemberian MP-ASI terlalu dini kepada bayi 

akan menurunkan frekuensi dan intensitas pengisapan 

ASI oleh bayi. Meningkatkan resiko untuk terjadinya 

penurunan produksi ASI. Dalam kondisi demikian, 

makanan yang diberikan akhirnya tidak akan berperan 

sebagai Makanan Pendamping ASI tetapi sebagai 

Makanan Pengganti ASI, karena ASI yang diberikan 

berkurang. 

   Apabila pemberian MP-ASI terlambat, bayi 

sudah lewat usia 6 bulan biasanya tidak mau makan 

lain selain ASI, susu formula atau minuman cair 

sesudah berumur 1 tahun sehingga akan menyebabkan 
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bayi kekurangan gizi dan tidak memperoleh nutrisi yang 

dibutuhkan, terutama energi dan protein maka dapat 

menyebabkan hambatan pertumbuhan anak. Pasokan 

zat besi juga akan kurang, akibat bayi bisa mengidap 

anemia (Ramaiah, 2007). 

d. Pemberian MP-ASI sebelum ASI 

Pada usia 6 bulan, pemberian ASI yang 

dilakukan sesudah MP-ASI dapat menyebabkan ASI 

kurang dikonsumsi. Pada periode ini zat-zat yang 

diperlukan bayi terutama diperoleh dari ASI. Dengan 

memberikan MP-ASI terlebih dahulu sehinga komsumsi 

ASI berkurang karena bayi sudah kenyang, yang 

berakibat menurunnya produksi ASI. Hal ini dapat 

berakibat anak menderita kurang gizi. Seharusnya ASI 

diberikan terlebih dahulu kemudian MP-ASI. 

e. Kebersihan kurang 

Pada umumnya ibu kurang menjaga kebersihan 

terutama pada saat menyediakan dan memberikan 

makanan pada anak. Masih banyak ibu yang menyuapi 

anak dengan tangan, menyiapkan makanan matang 

tanpa tutup makanan atau tudung saji dan kurang 

mengamati perilaku kebersihan dari pengasuh anaknya. 
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Hal ini memungkinkan timbulnya penyakit infeksi seperti 

diare (mencret) dan lain-lain. 

f. Prioritas gizi yang salah pada keluarga 

Banyak keluarga yang memprioritaskan 

makanan untuk anggota keluarga yang lebih besar, 

seperti ayah atau kakak tertua dibandingkan untuk anak 

balita dan bila makan bersama-sama anak balita selalu 

kalah. 

2.2 Air Susu Ibu (ASI). 

2.2.1 Pengertian ASI 

ASI merupakan makanan terbaik dan paling sempurna 

untuk bayi karena di dalam ASI terkandung zat gizi yang 

sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan dan 

perkembangn bayi (Depkes, 2001; WHO, 2003). Sedangkan 

menurut Roesli (2000), definisi ASI adalah air susu yang 

keluar dari seorang ibu pasca melahirkan bukan sekedar 

sebagai makanan, tetapi juga sebagai salah satu cairan 

yang terdiri dari sel-sel yang hidup seperti sel darah putih, 

antibodi, hormon, faktor-faktor pertumbuhan enzim, serta zat 

yang dapat membunuh bakteri dan virus. 

ASI eksklusif menurut World Heald Organization 

(WHO) adalah pemberian ASI saja (tampa tambahan cairan 

lain, seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, 
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maupun makanan lain, seperti pisang, bubur susu, biskuit, 

bubur nasi, nasi tim, dan lain-lain), hingga bayi berusia 6 

bulan (Roesli, 2000). Menurut kementrian Kesehatan RI 

(2012) dalam Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012, 

ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak 

dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan 

dan/atau menggantikan dengan makanan atau minuman 

lain. 

Adapun dampak jika bayi tidak diberi ASI secara 

eksklusif yaitu bayi akan lebih mudah terkena resiko 

terjadinya penyakit infeksi seperti infeksi saluran 

pencernaan (diare), infeksi saluran pernafasan dan infeksi 

telinga serta menghambat sistem kekebalan tubuh bayi dan 

terjadinya karies dentis (kerusakan gigi) pada bayi (Fikawati, 

2010). 

Sejumlah faktor lain juga mempengaruhi kualitas ASI 

yang diproduksi, antara lain frekuensi menyusui, berat lahir 

bayi, umur ibu melahirkan, lama kehamilan, paritas 

kelahiran, faktor pesikis, merokok, peminum, dan pil 

kontrasepsi. Ada kendala lain sehingga pasca nifas ibu tidak 

dapat memberikan ASI kepada bayinya, dikarenakan bentuk 

payudara, beberapa jenis penyakit yang diderita sang ibu, 

dikota besar ibu-pasca nifas bekerja sesudah cuti melahirka, 
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atau ibu sengaja tidak menyusui karena alasan model 

(Kecantikan). Kendala juga dapat berasal dari sang bayi, 

misalnya bayi mengalami kelainan mulut atau menderita 

penyakit tertentu (Prasetiyono, 2009). 

2.2.2 Manfaat ASI  

2.2.2.1 Manfaat ASI bagi Bayi 

a. ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi 

 Bayi yang baru lahir secara alami mendapatkan 

immunoglobulin (zat kekebalan tubuh) dari ibunya melalui 

plasenta saat didalam kandungan zat ini akan cepat 

sekali menurun segera setelah bayi lahir. Badan bayi 

sendiri baru membutuhkan zat kekebalan cukup banyak 

sehingga mencapai kadar protektif pada waktu berusia 

sekitar 9 – 12 bulan. Pada usia < 9 bulan zat kekebalan 

tubuh dapat diperoleh dari ASI, karena ASI adalah cairan 

hidup yang mengandung zat kekebalan yang akan 

melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi bakteri, 

virus, parasit, dan jamur (Roesli, 2005). ASI sangat baik 

diberikan kepada bayi saat bayi sakit, karena ASI sangat 

mudah dicerna dan bayi semakin cepat sembuh 

(Prasetyono, 2009). 

 

 



24 
 

b. ASI meningkatkan kecerdasan 

  ASI mengandung nutrient khusus yang 

diperlukan otak bagi bayi agar tumbuh optimal. Nutrient-

nutrient khusus tersebut tidak terdapat atau hanya sedikit 

sekali terdapat pada susu sapi, nutrient tersebut adalah 

taurin, laktosa, asam lemak ikatan panjang (AA, DHA, 

omega-3, omega-6). Dengan demikian pertumbuhan otak 

bayi yang diberi ASI secara eksklusif selama enam bulan 

akan tumbuh optimal dengan kualitas yang optimal pula 

(Roesli, 2000). IQ pada bayi yang memperoleh ASI lebih 

tinggi 7 − 9 poin ketimbang bayi yang tidak diberi ASI. 

Berdasrkan hasil penelitian pada tahun 1997, 

Kepandaian anak yang diberi ASI pada usia 9 − 5 tahun 

mencapai 12,9 poin lebih tinggi dari pada anak yang 

minum susu formula (Prasetyono, 2009). 

2.2.2.2 Manfaat ASI bagi ibu  

a. Menjarangkan kehamilan  

  Menyusui merupakan cara kontrasepsi yang murah, 

aman, dan cukup berhasil. Terjadi melalui mekanisme 

hormone untuk ovulasi sehinga terjadi Lactational 

Amenorrhea (LAM). LAM memberi efek pencegahan 

yang baik terhadap kemungkinan terjadi kehamilan, 

selama klien belum mendapat haid dan waktunya kurang 
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dari enam bulan pasca persalinan. Efektifansnya dapat 

mencapai 98%. LAM efektif bila menyusui lebih dari 

delapan kali sehari dan bayi mendapat cukup asupan per 

laktasi (Roesli, 2004). 

b. Mengurangi pendarahan setelah melahirkan 

  Pada ibu yang menyusui terjadi peningkatan kadar 

oksitosin yang berguna untuk meningkatkan konstriksi 

atau penutupan pembuluh darah sehingga pendarahan 

akan lebih cepat berhenti, mengurangi pendarahan, 

sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya 

kekurangan darah atau anemia karena kekurangan zat 

besi. Hal ini akan menurunkan angka kematian ibu 

melahirkan (Roesli, 2004) 

c. Ibu lebih cepat kenbali ke berat badan semula  

  Lemak disekitar panggul dan paha yang timbul pada 

masa kehamilan berpindah ke dalam ASI. Selain itu, 

karena menyusui juga memerlukan energi maka tubuh 

akan mengambilnya dari lemak yang timbul selama 

hamil. Dengan demikian berat badan ibu yang menyusui 

akan lebih cepat kembali ke berat badan sebelum hamil 

(Roesli, 2004). 
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d. ASI tidak merepotkan dan menghemat waktu, lebih 

ekonomis, dan murah, serta lebih praktis, dan mudah 

dibawa kemana-mana (Roesli, 2004). 

2.2.3 Masalah dalam pemberian ASI eksklusif  

a. Kurangnya informasi  

  Menurut Priyono (2010), banyak ibu menganggap susu 

formula sama baiknya dengan ASI, bahkan lebih baik dari 

ASI dikarenakan kurangnya informasi. Hal ini menyebabkan 

ibu lebih cepat memberikan susu formula jika merasa ASI-

nya kurang atau terbentur kendala menyusui. Masih banyak 

pula petugas kesehatan tidak memberikan informasi. 

b. Puting susu yang pendek atau terbenam  

  Menurut Priyono (2010), Bentuk puting susu bermacam-

macam antar individu berbeda-beda ada yang puting 

susunya panjang, pendek, dan datar atau terbenam. Sering 

terjadi sampai sesudah bersalin, puting belum juga menunjol 

keluar. Banyak ibu yang menganggap hilang peluang untuk 

menyusui. Padahal puting tidak mengandung ASI. 

c. Payudara bengkak 

    Menurut Priyono (2010), biasanya tiga hari pasca-

persalinan payudara sering terasa penuh, tegang, dan nyeri 

akibat adanya bendungan pada pembuluh darah di 

payudara sebagai tanda ASI mulai banyak diproduksi, 
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kebanyakan ibu memilih berhenti menyusui karena sakit, 

kondisi ini akan semakin parah, ditandai dengan ibu 

mengalami demam. Cara mengatasinya keluarkan ASI 

dengan jalan diperah kemudian untuk mengurangi rasa sakit 

yang tidak tertahankan dan demam akibat pembengkakkan, 

kompres payudara dengan kompres dingin serta makanlah 

obat penurun demam. 

d. Puting susu nyeri atau lecet 

     Menurut Priyono (2010), Puting nyeri atau lecet terjadi 

dikarenakan kesalahan posisi saat bayi hanya menghisap 

pada puting. Seharusnya sebagian besar areola masuk 

dalam mulut bayi. Puting lecet dapat dicegah dengan 

memperbaiki posisi menyusui. Cara alami untuk mengobati 

puting nyeri atau lecet yaitu dengan cara mengoleskan 

sedikit ASI pada puting tersebut dan biarkan kering. Jika 

rasa sakit tidak tertahankan ibu dapat minum obat pereda 

rasa sakit. 

e. ASI kurang 

    Menurut Priyono (2010),  Sebagian besar ibu merasakan 

ASI-nya kurang, dikarenakan setelah beberapa hari 

payudara tidak terasa tegang lagi sehingga ibu berangapan 

bahwa ASI tidak keluarlagi sehingga bayi juga di beri susu 

formula menggunakan botol atau kempeng. Kondisi ini 
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sebenarnya wajar karena payudara memang tidak terasa 

tegang lagi walau produksi ASI tetap banyak sehingga tidak 

perlu untuk memberi minuman lain selaian ASI. 

f. Menyusui setelah bedah caesar 

 Menurut Priyono (2010), setelah bedah caesar jika lebih 

dari 12 jam belum juga bisa menyusui, mungkin perlu 

menanyakan penggunaan pompa untuk memerah ASI dan 

menyimpanya untuk diberikan kepada bayi mengunakan 

sendok. Banyak ibu yang menjalani bedah caesar 

merasakan sulit menyusui hal ini dapat di siasati dengan 

cara meletakkan bantal di pangkuan ibu sebagai alas bayi 

atay menyusui sambil berbaring miring.  

 

2.3 Pengetahuan 

2.3.1  Pengertian. 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah 

orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu 

melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 

2007). Pengetahuan ibu adalah faktor yang penting dalam 

pemberian makanan tambahan pada bayi karena dengan 

pengetahuan yang baik, ibu tahu kapan waktu pemberian 
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makanan yang tepat. Namun sebaliknya, ketidaktahuan 

tentang akibat pemberian MP-ASI dini dan cara pemberiannya 

serta kebiasaan yang merugikan kesehatan (Depkes RI, 2000). 

Menurut teori Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2012), 

bahwa perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan 

ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan tradisi 

sebagai faktor prestisposisi disamping faktor pendukung seperti 

lingkungan fisik, presepsi atau faktor pendorong yaitu sikap dan 

perilaku petugas kesehatan atau petugas lainnya. Pengukuran 

pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dengan 

objek penelitian atau responden. Data yang bersifat kuantitatif 

terwujud dengan angka-angka, hasil perhitungan, dibandingkan 

dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh presentase, 

setelah dipersentasekan lalu ditransferkan kedalam kalimat 

yang bersifat kuantitatif.  

1. Kategori baik yaitu menjawab benar 76% − 100% dari 

yang diharapkan. 

2. Kategori cukup yaitu menjawab benar 56% − 75% dari 

yang diharapkan.  

3. Kategori kurang yaitu menjawab benar < 56% dari yang 

diharapkan. 
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2.3.2  Faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

1. Usia Ibu 

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir 

seseorang semakin bertambah usia akan semakin 

berkembang pula daya tangkap dan pola pikir, sehingga 

pengetahuannya yang diperolehnya semakin membaik 

(Notoatmodjo, 2012). Kondisi psikologis dari usia dapat 

menentukan tingkat kematangan dalam berpikir dan bekerja. 

Hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman 

yang diperoleh selama hidup. Saat seseorang mencapai 

usia dewasa, barulah rasa menjadi orang tua tercapai. 

Kematangan jiwa ini dapat membantu ibu dalam 

menyelesaikan tugas perkembangan seperti mengasuh 

anak misalnya memberi MP-ASI pada bayi dengan baik 

(Notoatmodjo, 2012). 

2. Pendidikan Ibu 

Pendidikan mengenbagkan kepribadian dan 

kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung 

seumur hidup. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan 

pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas 

pula pengetahuannya. Tingkat pendidikan seseorang akan 

membantu orang tersebut untuk lebih mudah menangkap 

dan memahami suatu informasi. Semakin tinggi pendidikan 
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seseorang maka tingkat pemahaman juga meningkat serta 

tepat dalam pengambilan sikap (Notoatmodjo, 2012). 

Soerjono Soekanto dalam Kasnodihardjo, et al (1996) dalam 

Hidayat (2013) mengemukakan bahwa pendidikan akan 

memberi kesempatan kepada orang untuk membuka jalan 

fikiran dalam menerima ide-ide atau nilai-nilai baru. 

Pendidikan juga mempengaruhi proses belajar, makin tinggi 

pendidikan makin mudah seseorang menerima dan 

mendapatkan informasi melalui berbagai media.  Menurut 

Departemen Pendidikan Nasional berupa UU RI No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa pendidikan dibagi 3 yaitu pendidikan 

dasar meliputi SD − SMP, pendidikan menengah meliputi 

SMU/SMK, dan pendidikan tinggi meliputi Perguruan Tinggi 

tetapi berpendidikan rendah tidak berarti mutlak 

berpengetahuan rendah pula (Notoatmodjo, 2012). 

3. Pekerjaan 

Pekerjaan adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan 

ibu untuk memenuhi kebutuhannya, baik kita ingin melihat 

pekerjaan mayoritas dari sebagai ibu bukanlah pekerjaan 

yang berpenghasilan cukup sehingga kebanyakan ibu 

menganggap sosial ekonomi keluarga akan mengganggu 

dalam pemenuhan nutrisi anaknya (Notoadmojo, 2003).  
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4. Sumber Informasi  

Menurut Notoatmodjo (2003), sumber informasi adalah 

segala sesuatu yang menjadi perantara dalam 

menyampaikan informasi. Mempengaruhi kemampuan, 

semakin banyak sumber informasi yang diperoleh maka 

semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. 

pengetahuan juga dipengaruhi oleh sumber informasi. 

Contohnya, Informasi tentang kesehatan dapat diperoleh 

dari berbagai sumber yaitu:  

1) Media Massa, merupakan salah satu perantara yang 

digunakan oleh sumber untuk mengirim pesan kepada 

penerima pesan (Azwar, 2002). Media massa berupa 

televisi, radio, koran, tabloid dan lain-lain.  

2) Petugas Kesehatan dapat diperoleh secara langsung 

dari petugas kesehatan (Notoatmodjo, 2003).  

3) Teman dan Keluarga, pengetahuan yang dimiliki 

seseorang bisa juga diperoleh dari teman dan 

keluarga. Dengan merasakan manfaat dari suatu ide 

bagi dirinya, maka seseorang akan menyebarkan ide 

tersebut pada orang lain (Depkes RI, 2000). 

5. Penghasilan 

Penghasilan tidak berpengaruh langsung terhadap 

pengetahuan seseorang. Namun, bila seseorang 
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berpenghasilan cukup besar maka dia akan mampu untuk 

menyediakan atau membeli informasi (Notoatmodjo, 2012). 

6. Sosial Budaya 

Kebudayaan setempat dan kebiasaan dalam keluarga 

dapat mempengaruhi pengetahuan, persepsi, dan sikap 

seseorang terhadap sesuatu. Kebiasaan tradisi yang 

dilakukan orang-orang tanpa malalui penalaran apakah yang 

dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian seseorang 

akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak 

melakukan (Notoatmodjo, 2012). 

7. Pengalaman Ibu 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah 

satu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dalam 

cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu (Sudijono, 

2012).  

 

2.4 Kerangka Konsep dan Hipotesis  

2.4.1 Kerangka Konsep 

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka 

tentang hubungan faktor usia, pendidikan, pekerjaan, 

pengalaman, sumber informasi  dengan pengetahuan ibu 

dalam pengalaman pemberian makanan pendamping air 
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susu ibu (mp-asi) pada bayi usia 0 − 6 bulan maka variable 

yang ingin diteliti mengenai adalah variable terikat 

(dependen) yaitu pengetahuan ibu dalam pengalam 

pemberian MP-ASI pada bayi usia 0 − 6 bulan. Sedangkan 

variable bebas (independen) yang ingin diketahui yaitu usia 

ibu, pendidikan ibu, sumber informasi ibu, pekerjaan ibu, 

dan pengalaman ibu. 

      Tabel 2.3 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Hipotesis  

   Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

dan kerangka konsep diatas maka penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Hipotesis Nol (H0): 

1. Tidak ada hubungan antara faktor usia dengan pengetahuan 

ibu dalam pengalaman pemberian Makanan Pendamping Air 

Pengetahuan ibu 

dalam pengalaman 

pemberian Makanan 

Pendamping Air Susu 

Ibu (MP-ASI) pada 

anak usia 0-6 bulan. 

Variabel Terikat (Y) 

- Usia  

- Pendidikan  

- Sumber informasi 

- Pekerjaan 

- Pengalaman  

- Penghasilan 

- Sosial Budaya 

 

Variabel Bebas (X) 

Keterangan: 
abc : diteliti 
abc : tidak diteliti 
 



35 
 

Susu Ibu (MP-ASI) pada bayi usia 0 − 6 bulan di Posyandu 

Anggrek, Gubug, Cepogo, Boyolali. 

2. Tidak ada hubungan antara faktor tingkat pendidikan dengan 

pengetahuan ibu dalam pengalaman pemberian Makanan 

Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) pada bayi untuk usia 0 − 6 

bulan di Posyandu Anggrek, Gubug, Cepogo, Boyolali.  

3. Tidak ada hubungan antara faktor pekerjaan dengan 

pengetahuan ibu dalam pengalaman pemberian Makanan 

Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) pada bayi usia 0 − 6 bulan 

di Posyandu Anggrek, Gubug, Cepogo, Boyolali. 

4. Tidak ada hubungan antara faktor sumber informasi dengan 

pengetahuan ibu dalam pengalaman pemberian Makanan 

Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) pada bayi usia 0 − 6 bulan 

di Posyandu Anggrek, Gubug, Cepogo, Boyolali. 

5. Tidak ada hubungan antara faktor pengalaman dengan 

pengetahuan ibu dalam pengalaman pemberian Makanan 

Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) pada bayi usia 0 − 6 bulan 

di Posyandu Anggrek, Gubug, Cepogo, Boyolali. 

Hipotesis Alternatif (Ha):  

1. Ada hubungan antara faktor usia dengan pengetahuan ibu 

dalam pengalaman pemberian Makanan Pendamping Air Susu 

Ibu (MP-ASI) pada bayi usia 0 − 6 bulan di Posyandu Anggrek, 

Gubug, Cepogo, Boyolali. 
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2. Ada hubungan antara faktor tingkat pendidikan dengan 

pengetahuan ibu dalam pengalaman pemberian Makanan 

Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) pada bayi untuk usia 0 − 6 

bulan di Posyandu Anggrek, Gubug, Cepogo, Boyolali.  

3. Ada hubungan antara faktor pekerjaan dengan pengetahuan 

ibu dalam pengalaman pemberian Makanan Pendamping Air 

Susu Ibu (MP-ASI) pada bayi usia 0 − 6 bulan di Posyandu 

Anggrek, Gubug, Cepogo, Boyolali. 

4. Ada hubungan antara faktor sumber informasi dengan 

pengetahuan ibu dalam pengalaman pemberian Makanan 

Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) pada bayi usia 0 − 6 bulan 

di Posyandu Anggrek, Gubug, Cepogo, Boyolali. 

5. Ada hubungan antara faktor pengalaman dengan pengetahuan 

ibu dalam pengalaman pemberian Makanan Pendamping Air 

Susu Ibu (MP-ASI) pada bayi usia 0 − 6 bulan di Posyandu 

Anggrek, Gubug, Cepogo, Boyolali. 


