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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indikator utama derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian bayi 

(AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR). Dari hasil penelitian yang ada, angka 

kematian bayi ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan faktor-faktor lain, 

terutama gizi. Bayi atau anak balita yang kekurangan gizi sangat rentan terhadap 

penyakit-penyakit infeksi, termasuk diare dan infeksi saluran akut, utamanya 

pneumonia (Notoatmodjo, 2007). 

Gizi untuk bayi yang paling sempurna dan paling murah adalah Air Susu Ibu 

(ASI). Manfaat ASI saat ini sudah tidak dapat diragukan lagi dan pemerintah juga 

telah menggalakkan pemberian ASI secara eksklusif. Namun, setelah sekurang-

kurangnya bayi berumur diatas 4 bulan, untuk memenuhi kebutuhan akan zat gizi, 

bayi biasanya diberikan susu formula atau makanan tambahan lainnya 

(Notoadmodjo, 2007). 

Seperti halnya nutrisi pada umumnya, ASI mengandung komponen makro 

dan mikro nutrien. Yang termasuk makronutrien adalah karbohidrat, protein, dan 

lemak, sedangkan mikronutrien adalah vitamin dan mineral. ASI hampir 90%nya 

terdiri dari air. Volume dan komposisi nutrien ASI berbeda untuk setiap ibu 

tergantung dari kebutuhan bayi (Hendarto dan Pringgadini, 2008). 

Menurut WHO menyusui mempunyai keuntungan bagi ibu dan anaknya 

untuk jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang, termasuk salah 

satunya adalah membantu melindungi anak melawan berbagai macam penyakit 

akut dan kronis. Hasil tinjauan ulang dari suatu studi di beberapa negara 

berkembang menunjukkan bahwa balita yang tidak disusui 6 sampai 20 kali 

banyak yang meninggal di bulan pertama kehidupannya dibandingkan dengan 

balita yang disusui. Beberapa studi juga menyimpulkan bahwa obesitas pada masa 

kanak-kanak dan remaja jarang terjadi di antara anak-anak yang mendapat ASI 

(WHO, 2009). 
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Untuk mendukung hal tersebut, telah dikeluarkan berbagai pengakuan atau 

kesepakatan baik yang bersifat global maupun nasional yang bertujuan 

melindungi, mempromosi, dan mendukung pemberian ASI. Dengan demikian, 

diharapkan setiap ibu di seluruh dunia dapat melaksanakan pemberian ASI dan 

setiap bayi diseluruh dunia memperoleh haknya mendapat ASI (Besar dan 

Eveline, 2008). 

Pada World Health Assembly ke 54, 18 Mei 2001, WHO menekankan ASI 

eksklusif selama enam bulan untuk rekomendasi kesehatan masyarakat dunia 

dengan mempertimbangkan penemuan dari ahli WHO tentang jangka waktu 

optimal ASI dan ketetapan keamanan dan kecukupan makanan pelengkap dengan 

melanjutkan ASI sampai usia dua tahun atau lebih (Agostini et al, 2009). 

SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 273/MenKes/SK/IV/1997 

telah mengatur tentang Pemasaran PASI (Pengganti ASI), yaitu bahwa pemberian 

air susu ibu secara eksklusif bagi bayi sampai dengan berumur empat bulan yang 

diteruskan hingga umur dua tahun dengan pemberian makanan pendamping air 

susu ibu harus dilakukan dengan baik dan benar dalam upaya peningkatan kualitas 

manusia Indonesia (Notoadmodjo, 2007). 

Dalam Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, WHO/UNICEF 

merekomendasikan empat hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, 

memberikan ASI segera kepada bayi dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir; 

kedua, memberikan ASI saja atau ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 

bulan; ketiga, memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sejak 

bayi berusia 6-24 bulan; keempat, meneruskan pemberian ASI sampai anak 

berusia 24 bulan atau lebih (Depkes dalam Asdan Padang, 2007) 

Makanan tambahan pertama diberikan adalah terutama untuk memberikan 

tambahan energi serta untuk memulai proses pendidikan atau akulturasi. 

Kemudian akan terdapat kebutuhan makanan tambahan yang meningkatkan agar 

campuran ASI dan makanan tersebut dapat memberikan energi dan protein yang 

diperlukan anak. Pada suatu saat makanan tambahan secara keseluruhan 

menggantikan peran ASI, dalam hal ini berarti si bayi disapih atau tidak menyusui 
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lagi pada ibunya sebaiknya hal ini dilakukan bila bayi telah berumur dua tahun 

(Padang, 2008). 

Pemberian makanan padat atau tambahan yang terlalu dini dapat mengganggu 

pemberian ASI eksklusif serta meningkatkan angka kesakitan pada bayi. Selain 

itu, tidak ditemukan bukti yang menyokong bahwa pemberian makanan padat atau 

tambahan pada usia empat atau lima bulan lebih menguntungkan. Bahkan 

sebaliknya, hal ini akan mempunyai dampak yang negatif terhadap kesehatan bayi 

dan tidak ada dampak positif untuk perkembangan pertumbuhannya (Roesli, 

2009). 

Meskipun data penyebab kematian bayi dan anak jarang menyebutkan secara 

eksplisit peranan ragam gizi pada bayi, tetapi banyak para ahli gizi masyarakat 

menekankan pentingnya gizi sebagai salah satu upaya untuk menurunkan AKB 

dan anak serta meningkatkan mutu hidup. Dengan kata lain, dalam kebijaksanaan 

pembangunan kesehatan, ragam gizi diakui sebagai salah satu penyebab penting 

tingginya mobilitas dan mortalitas bayi di Indonesia khususnya, dan di negara-

negara berkembang pada umumnya (Notoadmodjo, 2007). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditanyakan apakah terdapat 

hubungan antara usia penyapihan terhadap status gizi pada anak usia 6-24 bulan di 

Kelurahan Malangjiwan, Kabupaten Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan Umum: Mengetahui hubungan antara usia penyapihan terhadap 

status gizi pada anak usia 6-24 bulan di Kelurahan Malangjiwan, 

Kabupaten Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus:  

a. Mengetahui berapa usia penyapihan ibu terhadap anak usia 6-24 bulan 

di Kelurahan Malangjiwan, Kabupaten Karanganyar menggunakan 

metode wawancara.  
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b. Mengetahui status gizi pada anak usia 6-24 bulan di Kelurahan 

Malangjiwan, Kabupaten Karanganyar dengan mengukur berat badan 

dan tinggi badan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis: Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi 

mahasiswa dan masyarakat tentang hubungan usia penyapihan terhadap 

status gizi pada anak usia 6-24 bulan di Kelurahan Malangjiwan, 

Kabupaten Karanganyar. 

2.  Manfaat Praktis: Diharapkan dapat menjadi kajian untuk penelitian 

selanjutnya dan menjadi pemikiran terhadap pentingnya status gizi dan 

usia penyapihan pada anak usia 6-24 bulan. 

 


