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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, 

selain masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi 

persoalan yang harus ditangani dengan serius (Riskesdas, 2015). Ditinjau 

dari masalah kesehatan dan gizi, balita merupakan periode emas dalam 

kehidupan anak yang dicirikan oleh pertumbuhan dan perkembangan yang 

berlangsung pesat serta rentan terhadap kekurangan gizi (Hanum, 2014).  

Air susu ibu (ASI) menjadi makanan terbaik di awal kehidupan anak 

sekaligus hak dasar agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Faktor 

nutrien dan protektif yang sesuai dalam ASI menjamin status gizi baik 

serta kematian dan kesakitan bayi akan menurun. Beberapa penelitian 

epidemiologis menyatakan bahwa ASI melindungi bayi dan anak dari 

penyakit infeksi, misalnya otitis media, diare, dan infeksi saluran 

pernafasan akut bagian bawah. Zat kekebalan yang terdapat pada ASI 

antara lain akan melindungi bayi dari penyakit dan menurunkan 

kemungkinan bayi terkena penyakit infeksi dan alergi (Infodatin 

Kementrian Kesehatan RI, 2014). Bayi yang tidak diberi ASI dan makanan 

pendamping setelah usia 6 bulan secara teratur, baik dan tepat, dapat 

menimbulkan kekurangan gizi (Kemenkes, 2011). 

Hasil penelitian sebelumnya, didapatkan bahwa bayi yang diberikan 

ASI eksklusif mempunyai pertumbuhan normal lebih banyak daripada 

bayi yang diberikan ASI non eksklusif. Pada bayi yang mendapatkan ASI 

eksklusif sebesar 73,3% pertumbuhannya normal dan 26,7% 

pertumbuhannya kurang, sedangkan bayi yang diberikan ASI non 

eksklusif diperoleh 62,9% dengan pertumbuhan normal dan 37,1% adalah 

pertumbuhan kurang. Artinya, bayi yang mendapat ASI eksklusif 

berpeluang mendapatkan pertumbuhan normal 1,62 kali lebih besar jika 

dibandingkan dengan bayi ASI non eksklusif (Fitri dkk, 2014). WHO 
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(2011) menyatakan bahwa dari total populasi di dunia didapatkan bahwa 

kurang dari 40% jumlah bayi yang berusia di bawah 6 bulan yang 

mendapatkan ASI eksklusif. Menurut data Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) 2013, cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia hanya 

42%. Angka itu di bawah target Organisasi Kesehatan Dunia, yakni 

cakupan ASI eksklusif bagi bayi usia 0-6 bulan minimal 50%. 
Menurut Riskesdas, pada tahun 2013, terdapat 19,6% balita 

kekurangan gizi yang terdiri dari 5,7% balita dengan gizi buruk dan 13,9% 

berstatus gizi kurang. Sebesar 4,5% balita dengan gizi lebih. Jika 

dibandingkan dengan angka prevalensi nasional tahun 2007 (18,4 %) dan 

tahun 2010 (17,9 %), prevalensi kekurangan gizi pada balita tahun 2013 

terlihat meningkat. Perubahan terutama pada prevalensi gizi buruk yaitu 

dari 5,4% tahun 2007, 4,9% pada tahun 2010, dan 5,7% tahun 2013. Untuk 

mencapai sasaran MDG tahun 2015 yaitu 15,5% maka prevalensi gizi 

buruk-kurang secara nasional, maka harus diturunkan sebesar 4.1% dalam 

periode 2013 sampai 2015 (Kemenkes RI, 2014). 

Penyebab utama terjadinya gizi kurang dan hambatan pertumbuhan 

pada anak usia balita berkaitan dengan rendahnya pemberian ASI. 

Pertumbuhan dan perkembangan bayi serta balita sebagian besar 

dipengaruhi oleh jumlah ASI yang diperoleh, termasuk energi dan zat gizi 

lainnya yang terkandung di dalam ASI tersebut. ASI tanpa bahan makanan 

lain dapat mencukupi kebutuhan pertumbuhan usia sampai sekitar enam 

bulan. Anak-anak dengan keadaan gizi yang lebih baik berkaitan erat 

dengan perilaku pemberian ASI, dimana mereka yang sudah tidak diberi 

ASI lagi ternyata keadaan gizinya lebih rendah. Di samping itu, ketahanan 

hidup bayi yang pernah mendapat ASI adalah 984 per 1000, sedangkan 

ketahanan hidup yang tidak mendapat ASI hanyalah 455 per 1000 

(Susanty dkk, 2012). 

Pemberian ASI eksklusif diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 6. Didalam peraturan 

tersebut dituliskan bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan 
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ASI eksklusif pada bayi yang dilahirkannya, kecuali bila terdapat tiga hal: 

indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi (Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 33, 2012). Pada Peraturan Pemerintah 

No.33 Tahun 2012 diatur tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah dalam pengembangan program ASI, diantaranya 

menetapkan kebijakan nasional dan daerah, melaksanakan advokasi dan 

sosialisasi serta melakukan pengawasan terkait program pemberian ASI 

eksklusif (Kemenkes, 2012).  

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “perbedaan status gizi bayi usia 0 - 6 bulan antara yang 

diberikan ASI eksklusif dan ASI non eksklusif”. Dengan mengetahui ada 

tidaknya perbedaan status gizi bayi antara yang diberikan ASI eksklusif 

dan ASI non eksklusif dan dampak apa yang di timbulkan, maka 

diharapkan pihak–pihak yang memiliki andil dalam perkembangan 

pertumbuhan tubuh bayi akan lebih bijaksana untuk dapat meningkatkan  

pengetahuan ibu tentang pentingnya pemberian ASI. 

 

B. Perumusan Masalah 

Adakah perbedaan status gizi bayi berumur 4–6 bulan yang 

diberikan ASI eksklusif dengan bayi berumur 4–6 bulan yang tidak 

diberikan ASI eksklusif 

 

C. Tujuan Penelitian 
Mengetahui dan menganalisis adanya perbedaan status gizi bayi 

berumur 4–6 bulan pada pemberian ASI eksklusif dengan ASI non 

eksklusif. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: 

Memberikan informasi tentang adanya perbedaan antara status gizi 

bayi berumur 4–6 bulan pada pemberian ASI eksklusif dan ASI non 

eksklusif. 

2. Manfaat Aplikatif: 

Dengan diperoleh data dan informasi mengenai adanya perbedaan 

antara status gizi bayi berumur 4–6 bulan pada pemberian ASI 

eksklusif dan ASI non eksklusif, diharapkan dapat meningkatkan  

pengetahuan ibu tentang pentingnya pemberian ASI. 

 

 


