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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Air susu ibu (ASI) merupakan makanan terbaik bagi bayi karena ASI 

mengandung zat gizi yang paling sesuai kualitas dan kuantitasnya untuk 

pertumbuhan dan perkembangan bayi. Sejak lahir, bayi seharusnya diberi ASI 

saja sampai usia 6 bulan yang disebut sebagai ASI esklusif (DepKes, 2005).  

Kebijakan Nasional untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 (enam) 

bulan telah ditetapkan dalam SK Menteri Kesehatan No.450 

/Menkes/SK/IV/2004. ASI eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan 

kepada bayi sampai bayi berusia 6 bulan tanpa diberikan makanan dan 

minuman,  kecuali obat dan vitamin. Bayi yang mendapat ASI eksklusif 

adalah bayi yang hanya mendapat ASI saja sejak lahir sampai usia 6 bulan di 

satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Persoalan muncul dengan 

adanya ibu yang memberikan ASI tidak ekslusif kepada bayinya yang 

berumur kurang dari 6 bulan. Ibu memberikan makanan pendamping ASI. 

Pemberian makanan tambahan kepada bayi dapat mengakibatkan bayi menjadi 

sakit (Roesli, 2009). 

Berdasarkan    data    yang    diperoleh    dari    profil    kesehatan 

kabupaten/kota tahun 2011 menunjukkan cakupan pemberian ASI eksklusif 

hanya sekitar 45,18%, meningkat dibandingkan tahun 2010 (37,18%). Data 

Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri angka cakupan ASI pada tahun 2010 

sebanyak 11,27%, tahun 2011 sebanyak 27,63%, target pencapaian ASI tahun 
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2012  sekitar 80%, tetapi cakupan jumlah bayi yang diberi ASI baru mencapai 

32,04%.  

Masih jauhnya pencapaian target yang dapat dipenuhi disebabkan 

adanya faktor-faktor  yang menyebabkan ibu tidak memberikan ASI eksklusif, 

namun ibu memberikan makanan tambahan padahal bayi baru berumur kurang 

dari 6 bulan. Faktor yang menjadikan ibu memberikan makanan tambahan 

kepada bayi adalah ibu mempercayai adanya mitos  seperti menyusui akan 

merubah bentuk payudara ibu, ASI tidak cukup pada hari-hari pertama 

sehingga bayi perlu makanan tambahan,  payudara ibu yang kecil tidak cukup 

menghasilkan ASI, ASI pertama kali keluar harus dibuang karena kotor, dan  

ASI dari ibu kekurangan gizi, dan kualitasnya tidak baik (Purwanti, 2004). 

Menurut Dowshen (2004) bayi yang berumur kurang dari 6 bulan dan sudah 

mendapat makanan pendamping ASI dapat mengakibatkan sakit seperti 

kembung, muntah, sembelit ataupun diare. 

Berdasarkan data dari ke 8 posyandu di Desa Sambiroto di wilayah 

kerja Puskesmas Pracimantoro bulan Juli 2013, jumlah bayi yang berusia 

kurang dari 6 bulan sebanyak 26 bayi. Menurut petugas kesehatan Puskesmas 

Pracimantoro, banyak ibu yang memeriksakan kesehatan bayi usia kurang dari 

6 bulan  seperti diare atau sembelit. Petugas kesehatan menyebutkan bahwa 

bayi yang menderita sakit diare ataupun sembelit diakibatkan ibu telah 

memberi makanan pendamping ASI meskipun ASI ibu masih lancar.                   

Hasil wawancara  pada tanggal 30 Juli 2013 pada kegiatan posyandu 

balita kepada 5 orang ibu yang mempunyai bayi usia 1 sampai 6 bulan 

diperoleh informasi, 3 orang ibu sudah memberikan makanan tambahan pada 

saat bayi berusia 2,5  bulan. Alasan ibu adalah volume ASI  sangat berkurang, 
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sehingga ibu memberikan makanan pendamping ASI. Akibat dari pemberian 

pendamping ASI, bayi pernah mengalami sembelit, dan mengalami diare yang 

lebih sering dibanding bayi  masih  menerima ASI ekslusif. Perkembangan 

bayi menurut ibu tidak mengalami  masalah. Berbeda dengan keterangan dari 

2 orang ibu yang masih memberikan ASI eksklusif, bahwa bayi dengan usia 3  

bulan bayinya jarang sakit, berat badan sesuai dengan buku KMS, sedangkan 

perkembangan bayi menurut ibu tidak mengalami masalah. 

Berdasarkan latar belakang dan hasil studi pendahuluan yang telah 

dilakukan peneliti, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai gambaran 

tingkat pertumbuhan dan perkembangan bayi usia 1 sampai 6 bulan yang 

diberi makanan pendamping ASI di Desa Sambiroto Pracimantoro Wonogiri. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah "Bagaimana gambaran tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan bayi usia 1 sampai 6 bulan yang diberi makanan pendamping 

ASI di Desa Sambiroto Pracimantoro Wonogiri ". 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat  

pertumbuhan dan perkembangan bayi usia 1 sampai 6 bulan yang diberi 

makanan pendamping ASI di Desa Sambiroto Pracimantoro Wonogiri. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pertumbuhan bayi usia 1 sampai 6 bulan yang 

sudah diberi makanan pendamping ASI  

b. Mengetahui tingkat perkembangan bayi usia 1 sampai 6 bulan yang 

sudah diberi makanan pendamping ASI  

c. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ibu memberikan makanan 

pendamping ASI pada bayi usia 1 sampai 6 bulan di Desa Sambiroto 

Pracimantoro Wonogiri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat 

tentang gambaran tingkat perkembangan dan pertumbuhan bayi usia 1 

sampai 6 bulan yang diberi makanan pendamping ASI. 

2. Bagi Peneliti 

Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam meneliti 

tentang gambaran tingkat perkembangan dan pertumbuhan bayi usia 1 

sampai 6 bulan yang sudah diberi makanan pendamping ASI. 

3. Tenaga Kesehatan Puskesmas Pracimantoro  

Diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan sebagai 

bahan masukan dalam program kerja puskesmas mengenai pedoman 

pemberian makanan pendamping ASI. 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Novina Ika Visyara (2012). Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan 

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Bayi usia 0-6 Bulan Di BPS 

Heni Suharni Desa Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang. Metode penelitian deskriptif korelasi dengan rancangan cross 

sectional. Sampel penelitian adalah  37 orang ibu nifas yang mempunyai 

bayi usia 0-6 bulan di BPS Heni Suharni Desa Langensari Kecamatan 

Ungaran barat Kabupaten Semarang pada bulan Mei-Juni. Uji statistik 

dengan uji Chi Square. Hasil penelitian diperoleh nilai statistik sebesar 

nilai p=0,001, menunjukkan ada hubungan bermakna antara pengetahuan 

dengan pemberian Makanan Pendamping ASI pada bayi usia 0-6 bulan, 

nilai p (0,002 < a (0,05) 

2. Hardjito (2011) Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Frekuensi 

Kejadian Sakit pada Bayi Usia 6-12 bulan di Desa Jugo Kecamatan Mojo 

Kabupaten Kediri. Pendekatan penelitian adalah retrospektif. Jumlah 

sampel sebanyak 51 orang dengan menggunakan teknik random sampling. 

Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner. Hasil penelitian 

menunjukkan dari 51 responden yang memberikan ASI eksklusif sebanyak 

16 responden, yang pernah mengalami sakit ≤ 3 kali dalam 6 bulan 

sebanyak 10 responden dan yang mengalami sakit lebih dari 3 kali dalam 6 

bulan sebanyak 6 responden. Hasil uji Chi Kuadrat diperoleh hasil Chit= 

3,918 > Ctabel = 3,814 berarati ada hubungan antara pemberian ASI 

eksklusif terhadap frekuensi kejadian sakit. 


