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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Meyusui adalah cara yang normal untuk menyediakan makanan ideal 

bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sehat (WHO, 2017 p.1). Air 

Susu Ibu (ASI) adalah nutrisi untuk bayi yang baik dan tidak diragukan lagi 

oleh masyarakat luas khususnya kaum ibu (Hendarto & Pringgadini, 2013 

hlm.1). Pemberian ASI tanpa cairan atau makanan apapun dari sejak lahir 

sampai usia 6 bulan disebut ASI ekslusif (WHO, 2016). Pemberian ASI 

eksklusif selama 6 bulan memiliki keunggulan dibandingkan dengan susu 

formula yang dapat meningkatkan resiko terjadinya asma dan alergi 

(Arifianto, 2009 dalam Rahimah 2011 hlm.2). Hal ini diperkuat oleh 

penelitian WHO yang menunjukkan bayi tanpa ASI eksklusif memiliki resiko 

enam kali lebih besar kematian dibandingkan dengan bayi yang diberikan 

ASI eksklusif (WHO, 2017 p.1).  

Keunggulan ASI ekslusif lainnya adalah menurunkan resiko yang 

lebih rendah dari infeksi gastrointestinal untuk bayi, mendorong 

perkembangan sensorik dan kognitif, mengurangi kematian bayi akibat 

penyakit  seperti diare, dan membantu untuk pemulihan lebih cepat selama 

sakit, serta tidak ada efek samping pada pertumbuhan karena ASI 

mengandung makronutrien, mikro nutrient dan enzim untuk meningkatkan 

sistem imun. ASI memberikan efek yang baik terhadap pertumbuhan seperti 

menjaga status gizi bayi sehingga mencegah bayi memiliki gizi yang kurang 

maupun berlebih (Kemenkes, 2017 hlm.1; Kodrat, 2010 dalam Fadhilah dkk, 

2013 hlm.1). 

Prevalensi ASI eksklusif  di Indonesia menurut Data Survei 

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan kenaikan 

bermakna dari 32% pada tahun 2007 menjadi 42% pada tahun 2012, dan pada 

tahun 2013 menjadi 54,3% (Infodatin, 2014 hlm. 3). Prevalensi ASI ekslusif 

di Jawa Barat hanya mencapai 33,7% pada tahun 2013 (Infodatin, 2014 

hlm.4). Cakupan pemberian ASI eksklusif secara kualitatif di kota Depok 
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sendiri hanya mencapai 41,9% pada tahun 2016. Di Puskesmas Pancoran Mas 

mencapai 33,1% pada tahun 2016 (Dinas Kesehatan Kota Depok, 2017 

hlm.118). Berdasarkan dari data tersebut bahwa pemberian ASI ekslusif di 

Indonesia sangatlah jauh yang diperkirakan target nasional yaitu 75% 

pemberian ASI ekslusif. 

Faktor faktor tersebut bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti, ibu 

takut menyusui karena menyakitkan dan tidak praktis, banyak keluarga yang 

percaya bahwa susu formula dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan, 

ibu bekerja sehingga tidak bisa menyusui, dan mitos bahwa bayi yang 

diberikan ASI harus diberikan air. Sukotjo (2012) menyatakan makanan 

pelengkap termasuk air, seharusnya diperkenalkan ketika bayi mencapai 

sudah usia enam bulan (Razak, 2012 hlm.1). Masyarakat masih rendah 

kesadarannya dalam mendorong peningkatan pemberian ASI  masih relatif 

rendah, termasuk di dalamnya kurangnya pengetahuan ibu hamil, keluarga 

dan masyarakat, akan pentingnya ASI bagi bayi (Dwiharso, 2011 hlm.1). 

Dinas Kesehatan Kota Depok mencatat sebanyak 8.855 bayi di bawah 

lima tahun menderita stunting. Jumlah tersebut mencapai 6,63% dari jumlah 

balita di Depok yang mencapai 133.466 orang pada 2016 (DINKES Depok 

dalam Tempo, 2017). Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang 

disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat 

pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi (Dinkes, 2015). 

Wahyuni (2013) menyatakan bayi yang mendapatkan ASI ekslusif memiliki 

tumbuh kembang yang lebih bagus dibandingkan bayi yang diberikan susu 

formula. 
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I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah 

bagaimanakah pengaruh pemberian ASI eksklusif dan karakteristik ibu terhadap 

pertumbuhan bayi usia 0-6 bulan di wilayah Puskesmas Pancoran Mas Depok? 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian ASI dan karakteristik ibu terhadap 

pertumbuhan bayi 0-6 bulan di wilayah Puskesmas Pancoran Mas Depok yang 

diharapkan sejalan dengan pertumbuhan bayi pada usia tersebut. 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pemberian ASI ekslusif di wilayah Puskesmas Pancoran Mas 

Depok. 

b. Mengetahui karakteristik ibu di wilayah Puskesmas Pancoran Mas Depok. 

c. Mengetahui pertumbuhan bayi 0-6 bulan di wilayah Puskesmas Pancoran 

Mas Depok. 

d. Mengetahui hubungan pemberian ASI terhadap pertumbuhan bayi 0-6 bulan 

di wilayah Puskesmas Pancoran Mas Depok. 

e. Mengetahui hubungan karakteristik ibu terhadap pertumbuhan bayi 0-6 

bulan di wilayah Puskesmas Pancoran Mas Depok. 

f. Mengetahui pengaruh pemberian ASI dan karakteristik ibu terhadap 

pertumbuhan bayi 0-6 bulan di wilayah Puskesmas Pancoran Mas Depok. 

I.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refrensi dan informasi untuk 

menambah ilmu pengetahuan terutama mengenai manfaat pemberian ASI ekslusif 

terhadap status gizi bayi umur 0-6 bulan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

untuk penulisan penelitian selanjutnya serta dapat digunakan untuk 

menambah referensi untuk penelitian selanjutnya. 

b. Puskesmas Pancoran Mas 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu Puskesmas Pancoran Mas 

dalam menyebarkan gerakan pemberian ASI eksklusif diwilayah kerjanya, 

meningkatkan kualitas hidup bayi dan balita, mengurangi angka kematian 

bayi dan balita, serta mencegah penyimpangan status gizi pada bayi. 

c. Peneliti 

Penelitian ini sebagai pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan 

ilmu pengetahuan dan informasi yang telah diperoleh, serta sebagai pedoman 

dan pembelajaran dalam melakukan penelitian selanjutnya 

d. Masyarakat Peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bacaan yang berguna dalam 

hal mempelajari dan memahami tentang ASI eksklusif dan 

perkembangan bayi serta menambah referensi yang berguna dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

e. Masyarakat Umum 

Diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini memberikan 

pengetahuan bahwa pentingnya ASI eksklusif bagi awal kehidupan bayi, dan 

memberikan bukti nyata bahwa ASI dapat meningkatkan kecerdasan bayi, 

dan mengajak masyarakat untuk tetap memberikan ASI eksklusif untuk 

bayinya. 
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