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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masa nifas merupakan masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, 

plasenta, serta selaput yang diperlukan untuk pemulihan organ reproduksi 

dalam masa kurang lebih selama 6 minggu (Walyani & Purwoastuti, 2015). 

Kebutuhan gizi pada masa nifas harusnya mengalami peningkatan 

dibanding kebutuhan gizi selama hamil. Asupan kalori per hari mengalami 

peningkatan mencapai 2700 kalori dan asupan cairan ditingkatkan mencapai 

3000 ml (susu 1000ml) per harinya. Peningkatan asupan zat gizi tersebut 

dibutuhkan untuk penyembuhan luka dan kebutuhan laktasi. (Rahmawati 

and Triatmaja, 2015). Sayangnya, konsumsi zat gizi ibu nifas untuk 

memenuhi kebutuhannya masih sangat minim terpenuhi di sebagian besar 

daerah di Indonesia. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Mutmainah et al., 2017) di 

Surabaya, didapati dari 25 ibu nifas yang berada di satu kecamatan, 50% 

dari total responden mengalami asupan energi dengan kategori kurang, 77% 

dari total responden juga memiliki asupan kebutuhan protein dengan 

kategori kurang, juga 50,1% dari total responden memiliki asupan 

kebutuhan lemak dengan kategori kurang, dan 80% memiliki asupan 

kebutuhan karbohidrat dalam kategori kurang. 
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Data-data tersebut menunjukan bahwa masih terdapat tingkat 

konsumsi gizi makro (energi, protein, lemak, karbohidrat) pada ibu nifas 

yang kurang khususnya di daerah Surabaya yang dapat menimbulkan 

masalah gizi seperti anemia maupun kekurangan asupan energi dan zat gizi 

lain. Sebagaimana dikatakan dalam penelitian (Heny Yuliati, Laksmi 

Widajanti, 2017) bahwa terdapat hubungan antara tingkat kecukupan 

konsumsi energi dan protein terhadap anemia.  

Selain itu, salah satu penyebab produksi ASI tidak maksimal juga 

adalah asupan zat gizi ibu menyusui yang kurang baik, menu makanan yang 

tidak seimbang, dan juga mengkonsumsi makanan yang kurang teratur 

sehingga produksi ASI tidak mencukupi untuk diberikan kepada bayi, 

dengan demikian dapat mengakibatkan timbulnya masalah kesehatan pada 

bayi termasuk defisiensi zink dan besi (Wahyuni, Sumiati and Nurliani, 

2013). Sehingga permasalahan gizi pada ibu nifas juga akan memengaruhi 

kualitas gizi pada ASI yang diberikan kepada bayinya. 

Masalah pada tingkat konsumsi gizi makro tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor yang mendominasi, antara lain pendidikan, pekerjaan, 

pendapatan, dan budaya pantang makanan (Ramadhani, 2016), juga satu 

faktor lain lagi yaitu citra tubuh(Winter, 2016). 

Berdasarkan pada hal tersebut, maka dalam penelitian ini diambil 

tiga faktor untuk diuji keberpengaruhannya terhadap tingkat konsumsi gizi 

ibu nifas, yaitu tingkat pendidikan, budaya pantang makanan, dan citra 

tubuh. Sementara faktor pekerjaan dan pendapatan keluarga tidak menjadi 

variabel yang diujikan dikarenakan berdasarkan penelitian 
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(Hidayatunnikmah, 2017) juga pada penelitian (Saputri and et.al, 2014) 

pekerjaan dan pendapatan keluarga tidak memiliki hubungan yang 

bermakna dengan tingkat konsumsi gizi ibu, hal tersebut karena pekerjaan 

dan pendapatan keluarga tidak berpengaruh langsung terhadap tingkat 

konsumsi gizi ibu melainkan memengaruhi pengetahuan ibu yang mungkin 

dapat berkorelasi pada tingkat konsumsi gizi ibu nantinya. 

Faktor tingkat pendidikan dapat berpengaruh pada tingkat konsumsi 

gizi ibu nifas dikarenakan tingkat pendidikan memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap pemenuhan konsumsi salah satu zat gizi makro yaitu 

protein pada ibu  nifas(Ramadhani, 2016). Hal ini dikarenakan semakin 

tinggi pendidikan seseorang semakin baik pula penerimaannya terhadap 

informasi mengenai asupan dan zat gizi yang diperlukan oleh ibu setelah 

melahirkan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

(Falciglia, et al., 2014) bahwa tingkat pendidikan ibu dapat memengaruhi 

pengetahuan tentang gizi dan kesehatan. 

Sedangkan pengaruh budaya pantang makanan terhadap tingkat 

konsumsi gizi yang dimaksud adalah bahwa seringkali budaya dapat 

menyebabkan adanya batasan terhadap keragaman asupan makanan yang 

diperlukan oleh ibu setelah melahirkan. Seperti halnya dalam penelitian 

(Ramadhani, 2016), ibu nifas dari suku minang contohnya memiliki 

kecukupan asupan protein yang lebih tinggi dibanding suku banjar dengan 

selisih 19%. Hal tersebut diduga karena terdapat budaya pantangan 

makanan pada suku banjar yang melarang ibu nifas untuk memakan ikan, 
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daging, telur, dan hati, sedangkan di suku minang justru terdapat kebiasaan 

mengonsumsi produk bahan makanan dari olahan daging. 

Sedangkan citra tubuh dapat memengaruhi tingkat konsumsi gizi ibu 

nifas dikarenakan apabila didapatkan ketidakpuasaan pada tubuh ibu oleh 

ibu maka ketidakpuasan tersebut dapat menyebabkan perilaku makan yang 

tidak sehat dan penurunan berat badan yang dapat berdampak buruk 

langsung pada kesehatan ibu. Hal ini didasari pada faktor  penilaian ibu 

terhadap ukuran tubuhnya, ataupun aspek tubuh lain dalam bentuk persepsi, 

pikiran, dan perasaan tentang tubuhnya yang mengarah kepada penampilan 

fisik, atau biasa dikenal sebagai citra tubuh (Winter, 2016). 

Faktor citra tubuh merupakan faktor yang masih sangat jarang 

diteliti pada pemenuhan gizi ibu nifas, sedangkan bentuk tubuh ibu nifas 

yang tentunya mengalami perubahan dibanding saat hamil maupun sebelum 

hamil dapat menjadi salah satu faktor dalam pemenuhan gizi pada ibu nifas 

sebagaimana penjelasan sebelumnya. Hal ini salah satu sebab yang 

menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, 

selain itu faktor tingkat pendidikan dan budaya pantang makanan juga masih 

sedikit diteliti khususnya di daerah Surabaya. Oleh sebab itu, tiga faktor 

tersebut menjadi variabel yang akan diteliti selainjutnya. 

Mengenai hal-hal tersebut, penulis melakukan survey pendahuluan 

yang dilakukan di Praktik Mandiri Bidan (PMB) Farida Hajri, yaitu pada 

tanggal 15 – 18 Oktober 2019. Pemilihan lokasi di PMB Farida Hajri karena 

lokasi PMB yang berada di lingkungan multikultural, yaitu terdiri dari etnis 

jawa, Madura, dan arab, sehingga karakteristik responden nantinya dapat 
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lebih beragam dan heterogen sehingga hasil penelitian nantinya dapat 

digunakan untuk merepresentatifkan lebih dari satu karakter responden. 

Selain itu lokasi PMB dikelilingi dengan mudahnya fasilitas mendapatkan 

makanan baik bahan jadi maupun mentah yang perlu diolah, sehingga 

harapannya harusnya dengan kemudahan jangkauan tersebut masalah 

pemenuhan gizi nantinya tidak ada yang disebabkan oleh sulitnya 

mendapatkan bahan pangan, tetapi murni karena variabel yang diteliti oleh 

peneliti. 

Penulis melakukan wawancara singkat dan mendapatkan hasil dari 6 

orang ibu nifas yang berhasil diwawancarai, satu diantaranya memiliki 

kategori cukup untuk tingkat konsumsi proteinnya, sedangkan 5 lainnya 

masih termasuk dalam kategori defisit, sedangkan untuk tingkat konsumsi 

lemak didapati 3 orang masuk dalam kategori cukup, 2 orang dalam kategori 

lebih, dan 1 orang masih dalam kategori kurang, lalu untuk tingkat konsumsi 

karbohidrat 2 orang dalam kategori cukup, 2 orang lagi dikategorikan lebih, 

dan 2 orang lainnya masih masuk kategori kurang. Adapun dari keenam ibu 

tersebut, 1 di antaranya masih memiliki budaya pantang makanan, dan 4 di 

antaranya masih memiliki ketidakpuasan terhadap berat badannya, dan dari 

keenam ibu tersebut hanya satu orang yang merasa sudah mengetahui jenis-

jenis makanan yang baik untuk dikonsumsi ibu nifas. 

Berdasarkan hasil survey pendahuluan tersebut, maka penulis 

merasa perlunya penelitian lebih lanjut dengan besar sampel yang lebih 

banyak mengenai pengaruh tingkat pendidikan, budaya pantang makanan, 

dan citra tubuh ibu nifas terhadap tingkat konsumsi gizinya. Namun 
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dikarenakan kondisi dan waktu penelitian yang bertepatan dengan 

munculnya pandemi COVID-19, oleh karena itu lokasi penelitian tidak 

dilakukan hanya di PMB Farida Hajri, melainkan di wilayah Pulau Jawa 

dengan menggunakan kuisioner yang disebar secara online melalui bantuan 

data dari bidan setempat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara pendidikan, budaya 

pantang makanan, dan citra tubuh terhadap tingkat konsumsi gizi ibu nifas? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara pendidikan, budaya pantang makanan, dan 

citra tubuh terhadap tingkat konsumsi gizi ibu nifas 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik responden meliputi usia dan jenjang

pendidikan terakhir.

2. Mengidentifikasi pandangan responden mengenai citra tubuhnya.

3. Mengidentifikasi budaya pantang makanan pada ibu.

4. Mengidentifikasi tingkat konsumsi gizi responden.

5. Mempelajari hubungan citra tubuh dengan tingkat konsumsi gizi

6. Mempelajari hubungan tingkat pendidikan ibu dengan tingkat konsumsi

gizi

7. Mempelajari hubungan budaya pantang makanan pada ibu dengan

tingkat konsumsi gizi

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN... ZAHRA LUTFIAH S



8 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat praktis 

1) Manfaat untuk Instansi Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan 

dalam pembuatan kebijakan mengenai promosi kesehatan yang 

dapat dilakukan untuk membentuk citra diri positif pada ibu nifas, 

juga pemberian penyuluhan mengenai gizi ibu nifas terkait suku dan 

tingkat pendidikannya, guna menurunkan angka permasalahan gizi 

pada remaja. 

2) Manfaat untuk subjek penelitian

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan baru atau 

menambah pengetahuan yang telah ada untuk dapat diaplikasikan 

sebagai upaya pemenuhan gizi pada ibu nifas. 

3) Manfaat untuk peneliti

Peneliti dapat menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti 

mengenai karakter ibu nifas saat ini dengan pengaruh pendidikan, 

suku, dan pencitraannya terhadap tubuhnya terhadap kebutuhan 

konsumsi gizinya. 

1.4.2 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan 

pengalaman, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan 
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kesehatan mengenai pemenuhan gizi pada asuhan ibu nifas dan 

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Resiko Penelitian 

Penelitian ini memiliki resiko minimal yaitu responden menolak untuk 

diwawancarai dan mengisi kuisioner, selain itu terdapat kemungkinan alamat 

ibu yang tidak ditemukan karena tidak sesuai dengan alamat yang tertulis di 

rekam medisnya. 
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