
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Air Susu Ibu (ASI) merupakan suatu emulsi lemak dalam larutan 

protein, laktosa dan garam-garam organik yang dihasilkan oleh payudara ibu. 

ASI merupakan  makanan yang paling utama untuk bayi. ASI mengandung 

seluruh zat gizi yang dibutuhkan bayi karena mengandung enzim pencerna 

susu, sehingga organ pencernaan bayi mudah mencerna dan menyerap gizi 

ASI. Bayi sebaiknya diberikan ASI sampai usia 6 bulan tanpa tambahan 

minuman dan makanan apapun karena sistem pencernaan bayi belum memiliki 

cukup enzim makanan  ( Arif, 2009). 

Menyapih merupakan proses penghentian pemberian ASI. Tidak ada 

waktu terbaik untuk melakukan penyapihan biasanya sebagian anak mulai 

menunjukan kesiapannya ketika anak mulai berumur 2 tahun. Sebaiknya 

penyapihan dilakukan secara bertahap (Wong, 2008).  

Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, Kanada, Eropa dan 

Negara maju lainnya terhadap sebagian besar populasi kelas-menengah, 

menghasilkan bukti kuat bahwa pemberian ASI dapat menurunkan kejadian 

diare, infeksi saluran napas bagian bawah, otitis media, bakteriemia, 

meningitis bakterial, infeksi saluran kemih. Studi lain menunjukkan bahwa 

pemberian ASI juga dapat menurunkan kejadian terhadap sindrom kematian 

bayi mendadak (sudden infant death syndrome) , diabetes mellitus dependen-
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insulin, penyakit-penyakit alergi dan penyakit kronis saluran pencernaan 

lainnya. Pemberian ASI juga dapat meningkatkan perkembangan kognitif 

(Cunningham , 2006).  

Di Desa Kembang terdapat 5 posyandu yang terbagi di beberapa 

dusun. Dari data prasurvei dari ke 5 posyandu tersebut ibu yang mempunyai 

anak berusia 6-24 bulan berjumlah 86 anak. Berdasarkan hasil wawancara dari 

10 ibu dari anak yang berusia 6-24 bulan, 5 ibu mengatakan menyapih 

anaknya saat anak berusia 1tahun 2 bulan, 3 ibu menyapih anaknya pada usia 

1 tahun 5 bulan dan 2 ibu menyapih anaknya usia 2 tahun.  

Menurut petugas kesehatan Puskesmas Ampel, banyak ibu yang 

memeriksakan kesehatan anak berusia 6-24 bulan  seperti diare, demam, sakit 

pada saluran pernapasan seperti flu. Dari hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan oleh peneliti didapatkan data tentang anak yang disapih kurang dari 

2 tahun di Desa Kembang, mempunyai peluang lebih besar untuk sering sakit 

dibanding anak yang disapih saat berusia 2 tahun. 

Mengingat begitu banyaknya kandungan dan manfaat yang terdapat di 

dalam ASI yang sangat dibutuhkan seorang bayi khususnya untuk sistem 

imunnya, dari studi pendahuluan diatas penulis tertarik melakukan penelitian 

“Hubungan antara lama penyapihan dengan tingkat frekuensi sakit anak usia 

6-24 bulan di Desa Kembang Kecamatan Ampel”.  

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka yang 

menjadi permasalahannya adalah adakah hubungan lama penyapihan dengan 
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tingkat frekuensi sakit anak usia 6-24 bulan di Desa Kembang Kecamatan 

Ampel Kabupaten Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara lama penyapihan dengan tingkat 

frekuensi sakit anak di Desa Kembang Kecamatan Ampel Kabupaten 

Boyolali. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui gambaran lama penyapihan anak di Desa Kembang.  

b. Mengetahui tingkat frekuensi sakit anak usia 6-24 bulan. 

c. Menganalisa hubungan antara gambaran lama penyapihan anak dengan 

tingkat frekuensi sakit anak usia 6-24 bulan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi mahasiswa serta 

masyarakat tentang hubungan antara lama penyapihan dengan tingkat 

frekuensi sakit anak usia 6-24 bulan di Desa Kembang Kecamatan Ampel 

Kabupaten Boyolali.   

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat menjadi kajian untuk penelitian selanjutnya dan 

menjadi pemikiran terhadap pentingnya pengetahuan usia penyapihan dini 

anak. 
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E. Keaslian Penelitian  

Adapun judul skripsi hubungan antara lama penyapihan dengan tingkat 

frekuensi sakit anak usia 6-24 bulan di Desa Kembang, adapun jenis penelitian 

yang berhubungan :  

1. Elio Zustiva, 2008, “ Hubungan Usia Penyapihan Dengan Status Gizi 

Anak Usia 6-24 Bulan”. Penelitian ini bersifat analitik, dengan rancangan 

penelitian cross sectional. Hasil penelitian : Dari hasil uji, didapatkan hasil 

yang berhubungan antara usia penyapihan dengan status gizi anak usia          

6-24 bulan di Kelurahan Malangjiwan, Kabupaten Karanganyar dengan 

nilai p= 0,024 ( p<0,05), berarti semakin lama usia penyapihan, semakin 

baik status gizi anak . 

2. Amini,” Hubungan Antara Umur Penyapihan denagn Status Gizi pada 

Anak di Bawah 2 Tahun ( baduta) di Puskesmas Ngemplak 1Sleman”, 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey dengan rancangan 

penelitian cross sectional dilakukan di wilayah Puskesmas Ngemplak I 

Kecamatan Ngemplak, dengan metode analisis data yang digunakan 

adalah uji Chi Square. Hasil  nilai p = 0,828 -- p> 0,05 menunjukkan 

bahwa besarnya frekuensi kedua kelompok umur penyapihan terhadap 

status gizinya tidak terdapat perbedaan.  


