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BAB I 
 
 

PENDAHULUAN 
 

 

A.  Latar Belakang 

Penyakit  diare  masih  menjadi  masalah  kesehatan  masyarakat  di  

negara berkembang  termasuk  Indonesia  karena angka kesakitan dan 

kematian masih sangat tinggi, karena masih sering timbul dalam bentuk 

kejadian luar biasa (KLB). Penyakit diare merupakan penyebab utama 

kematian pada balita di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

World Health Organization pada tahun 2008 menyatakan bahwa 

setiap tahun 1,5 juta anak balita meninggal dunia akibat penyakit diare. Hal 

ini menyebabkan diare sebagai  penyebab kematian terbesar kedua pada anak 

balita. Di negara ASEAN, anak-anak balita mengalami rata-rata 3 sampai 4 

kali kejadian diare per tahun atau hampir 15-20% waktu hidup anak 

dihabiskan untuk diare, bahkan pada tahun 2008, diare merupakan 

penyumbang kematian bayi terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 31,4% dari 

total kematian bayi (Soebagyo, 2008). 

 Penelitian yang berbasis masyarakat yaitu Riset Kesehatan Dasar 

(2007) yang dilaksanakan di 33 provinsi, melaporkan bahwa  angka nasional 

prevalensi diare 9,0%, dengan rentang 4,2% - 18,9%. Di  Jawa Tengah 

prevalensi diare sebesar 9,2%, sedangkan  di kota Surakarta prevalensinya 

sebesar 5,2% . 

Kejadian diare pada bayi ini dapat disebabkan karena kesalahan dalam 

pemberian makanan, dimana bayi sudah diberi makan selain air susu ibu 

(ASI) sebelum berusia 4 bulan. Perilaku tersebut sangat berisiko bagi bayi 

untuk terkena diare karena, pertama pencernaan bayi belum mampu 

mencerna makanan selain ASI, kedua bayi kehilangan kesempatan untuk 

mendapatkan zat kekebalan yang hanya dapat diperoleh dari ASI dan ketiga 

adanya kemungkinan makanan yang diberikan bayi sudah terkontaminasi 
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oleh bakteri karena alat yang digunakan untuk memberikan makanan atau 

minuman kepada bayi tidak steril (Hidayat, 2008). 

Pemberian ASI saja sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan (ASI 

eksklusif enam bulan) dapat memenuhi seluruh kebutuhan gizi bayi, serta 

melindungi bayi dari berbagai penyakit seperti diare yang merupakan 

penyebab utama kematian balita di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 

2010). 

Dalam progam Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, 

WHO/UNICEF (2008) merekomendasikan empat hal penting yang harus 

dilakukan, pertama  memberikan air susu ibu kepada bayi segera dalam 

waktu 30 menit setelah bayi lahir, kedua memberikan air susu ibu (ASI) saja 

atau pemberian ASI secara eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan,  

ketiga  memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sejak bayi 

berusia 6 bulan sampai 24 bulan, dan  keempat  meneruskan pemberian ASI 

sampai anak berusia 24 bulan atau lebih (Depkes RI, 2006). Tapi masih 

banyak ibu yang tidak mau menyusui karena berbagai alasan dan banyak juga 

yang menyusui bayinya hanya dalam beberapa bulan pertama (Roesli, 2004).  

Keadaan tersebut diatas mendasari peneliti ingin memperoleh 

gambaran mengenai pengaruh pola pemberian makanan bayi terhadap 

kejadian diare pada hanya usia 6 bulan. Pola pemberian makanan pada bayi 

adalah praktek atau kebiasaan ibu dalam memberikan makanan pada bayi 

termasuk pemberian ASI yang meliputi pemberian ASI secara penuh (full 

breastfeeding) dan tidak penuh (partial breastfeeding). Masalah utama yang 

akan dilihat yaitu apakah bayi tersebut mendapatkan full ASI atau diberikan 

makanan lain selain ASI (parsial) yang dihubungkan dengan kejadian diare 

pada bayi. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara pola pemberian 

makanan dengan kejadian diare bayi usia 0-6 bulan di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Untuk  mengetahui  adakah  hubungan  antara  pola pemberian 

makanan dengan kejadian diare pada bayi umur 0-6 bulan di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi keluarga dan masyarakat 

Hasil  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan  informasi kepada 

keluarga dan masyarakat mengenai tentang pola pemberian makanan pada 

bayi dan bagaimana pola pemberian makanan tersebut memberi resiko 

terhadap kejadian diare, sehingga dapat dijadikan motivasi bagi para ibu 

untuk tetap memberikan ASI saja pada bayi baru lahir sampai dengan usia 

6 bulan.  

2. Bagi instansi pelayanan kesehatan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi untuk mengambil 

kebijakan dalam upaya meningkatkan perilaku dan ketrampilan keluarga 

dengan memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat tentang 

pemberian ASI pada bayi. 

3. Manfaat teoritis 

Sebagai sumbangan dalam peningkatan ilmu pengetahuan dibidang 

kesehatan dan untuk menambah cakrawala berpikir bagi peneliti agar lebih 

berpengalaman melalui penelitian dilapangan. 

 


