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HASIL
Diwilayah pedesaan di kabupaten Tuban pemberian
MP-ASI dini pada bayi usia kurang dari 6 bulan masih
cukup banyak dilakukan, namun temuan tersebut masih
berdasarkan pengamatan. Dan pada daerah yang sama
juga ditemukan adanya budaya yang memicu
pemberian MP-ASI dini yaitu dikarenakan pengaruh dari
orang tua yang masih meyakini bahwa pertumbuhan
atau berat bayi tidak bertambah jika bayi tidak di berikan
pisang dan bubur diusia < 6 bulan. Dan adanya budaya
patriarki dimana keputusan seorang Ibu harus mengikuti
suaminya termasuk dalam memberikan perawatan pada
bayinya. Dan berdasarkan hasil wawancara saat
obersvasi singkat, beberapa ibu bayi menyatakan belum
memahami dengan benar terkait pemberian ASI
Eksklusif.

KESIMPULAN
Kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang baik
pada masyarakat terkait bahaya pemberian MPASI dini
terutama di masyarakat wilayah pedesaan yang
sebagian besar masih cukup rentan dengan budaya dan
mitos yang berkaitan tentang perawatan bayi usia 0-6
bulan dan cenderung meyakini bahwa bayi tidak tumbuh
dan berat badan bertambah jika bayi tidak di berikan
makanan tambahan selain ASI diusia < 6 bulan diduga
menjadi pengaruh penyebab masih tingginya angka
pemberian MPASI dini pada bayi usia < 6 bulan
diwilayah pedesaan di Kabupaten Tuban.

REKOMENDASI
1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut
2. Perlu ditingkatkan edukasi oleh tenaga kesehatan

setempat secara komprehensif tentang pemberian
ASI Eksklusif tidak hanya pada ibu bayi tetapi untuk
seluruh anggota keluarga bayi dikarenakan
pemberian ASI pada bayi tidak hanya tanggung
jawab ibu dari bayi itu sendiri, melaikan tanggung
jawab ayah beserta keluarganya.
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LATAR BELAKANG

Cakupan ASI Eksklusif di Indonesia masih tergolong
rendah yaitu sebesar 42% yang masih jauh dari target
nasional dari kementrian kesehatan yaitu sebesar 80%.
Rendahnya cakupan ASI eksklusif di Indonesia
disebabkan oleh kualitas provider kesehatan dalam
memberikan KIE, pengetahuan Ibu dari bayi ,budaya atau
adanya pengaruh dari lingkungan sekitar serta dukungan
keluarga terhadap pemberian MP-ASI dini.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten di
Jawa Timur yang memiliki wilayah cukup luas. Memiliki 20
kecamatan dan 311 desa. Di beberapa wilayah pedesaan
yang jauh dari akses pelayanan kesehatan masih
ditemukan bayi usia 0-6 bulan yang tidak mendapatkan
ASI eksklusif. Di Tuban ditemukan dari 16.697 jumlah bayi
yang ada sebanyak 13.167 yang telah mendapatkan ASI
eksklusif dan sisanya yang masih cukup banyak tidak
mendapat ASI eksklusif atau telah diberikan MP-ASI dini.

Masalah public health terkait kesehatan anak yang
mungkin muncul adalah pada pemberian MP-ASI dini
tersebut dimana pada bayi usia 0-6 bulan yang
seharusnya masih fokus diberikan ASI eksklusif dapat
memberikan dampak buruk yang mempengaruhi
kesehatan bayi yaitu gangguan pencernaan, sistem
kekebalan tubuh bayi, mempengaruhi tingkat kecerdasan
otak setelah dewasa serta dapat memicu terjadinya
penyakit alergi, obesitas, dan penyakit lain.
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TUJUAN
1) Untuk mengetahui penyebab pemberian MP-ASI dini di

wilayah pedesaan di Kabupaten Tuban
2) Untuk membuat langkah-langkah antisipasi mencegah

terjadinya pemberian MP-ASI dini pada bayi usia 0-6
bulan

3) Sebagai pemicu bagi Dinas Kesehatan kabupaten
beserta para provider kesehatan untuk mengambil
tindakan segera mencegah terjadinya pemberian MP-
ASI dini, sehingga dapat mengurangi dampak buruk
akibat pemberian MP-ASI dini dan angka morbiditas
bayi, dan meningkatkan cakupan ASI Eksklusif
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METODE
Review dari literatur jurnal dan laporan dari instansi
kesehatan pemerintah yang terkait serta berdasarakan
hasil pengamatan dijadikan referensi atau acuan pada
penulisan abstrak ini.
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