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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Air Susu 

Ibu (ASI) adalah cairan sekresi yang berasal dari payudara ibu. Telah diketahui 

sejak lama bahwa ASI merupakan nutrisi terbaik untuk anak guna menyiapkan 

awal yang baik sumber daya manusia suatu bangsa dan menyongsong masa 

depan. Bayi hingga umur satu tahun 60% energi dari makanan bayi digunakan 

bagi pertumbuhan otak, karena itu bayi membutuhkan kalori dan protein lebih 

banyak dari pada orang dewasa termasuk membutuhkan asam lemak esensial, 

asam amino, vitamin B1, vitamin B6, asam folat, yodium, zat besi dan seng. ASI 

mengandung semua kebutuhan tersebut, termasuk asam lemak esensial DHA, 

AA, dan asam sialic. DHA berpengaruh pada ketajaman penglihatan dan 

kecerdasan bayi, asam lemak omega 9 penting untuk membentuk pembungkus 

saraf. Vitamin B6 penting untuk enzim otak (Proverawati, 2017). 

ASI eksklusif berdasarkan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 

adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan, tanpa 

menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. UNICEF 

dan WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sampai umur enam 

bulan, setelah 6 bulan anak diberikan tambahan makanan semi padat atau 

padat. ASI eksklusif dianjurkan pada bulan pertama kehidupan karena ASI tidak 

terkontaminasi dan mengandung gizi yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan. Pengenalan diri makanan yang rendah energi dan gizi atau yang 

disiapkan dalam kondisi yang tidak higienis dapat menyebabkan anak 
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mengalami kurang gizi dan terinfeksi organism asing, sehingga daya tahan 

tubuh akan rendah serta akan rentan terkena penyakit (Kemenkes, 2014). 

Secara nasional, cakupan bayi mendapat ASI eksklusif tahun 2019 yaitu 

sebesar 67,74%. Angka tersebut sudah melampaui target Perencanaan 

Strategi (Renstra) tahun 2019 yaitu 50%. Persentase tertinggi cakupan 

pemberian ASI eksklusif terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (86,26%), 

sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Papua Barat (41,12%). Di 

Provinsi Jawa Tengah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif pada tahun 2019 

yaitu sebesar 69,46%, angka tersebut sudah melampaui cakupan bayi di 

Indonesia (Kemenkes 2017).  Cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif di 

kabupaten Boyolali tahun 2019 sebesar 63,8%, dimana Kecamatan Teras 

cakupan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sebesar 63,8%. Sementara itu, 

Kelurahan Banyudono dan Kelurahan Karanggede di Kecamatan Teras 

merupakan dua kelurahan dengan capaian ASI eksklusif rendah. Dinas 

Kesehatan Kabupaten Boyolali (2019) melaporkan bahwa capaian ASI eksklusif 

Kelurahan Banyudono dan Karanggede masing-masing adalah 47,2% dan 

56,2%. Rendahnya capaian ASI eksklusif tersebut dipengaruhi beberapa faktor 

yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI eksklusif, kesibukan 

ibu bekerja dan singkatnya cuti melahirkan (Listyaningrum, 2016). 

Menurut Kemenkes (2011) cakupan ASI eksklusif dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil, keluarga dan 

masyarakat akan pentingnya ASI, serta jajaran kesehatan yang belum 

sepenuhnya mendukung Peningkatan Pemberian ASI (PP-ASI). Masalah ini 

diperparah dengan gencarnya promosi susu formula dan kurangnya dukungan 

dari masyarakat, termasuk instansi yang mempekerjakan perempuan yang 



3 

 

belum memberikan tempat dan kesempatan bagi ibu menyusui di tempat kerja 

(seperti ruang ASI). Keberhasilan ibu menyusui untuk terus menyusui bayinya 

sangat ditentukan oleh dukungan dari suami, keluarga, petugas kesehatan, 

masyarakat serta lingkungan kerja. Faktor yang mempengaruhi perilaku 

pemberian ASI eksklusif salah satunya pendidikan, pendidikan membuat 

seseorang terdorong mencari pengalaman sehingga informasi yang diterima 

akan menjadi pengetahuan. Selain itu pendidikan dan dukungan petugas 

kesehatan dalam memberikan nasehat kepada ibu untuk memberikan ASI pada 

bayinya menentukan keberlanjutan ibu dalam memberikan ASI (Setianingsih, 

2014).  

Pertumbuhan antara berat badan dan tinggi badan ada hubungan yang 

linear jika pertumbuhan anak normal. Pemberian ASI saja juga dapat 

mempengaruhi peningkatan berat badan dan tinggi badan agar pertumbuhan 

seimbang. Pengukuran anak yang diberi ASI eksklusif pertumbuhannya akan 

lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak diberi ASI eksklusif. 

Pertumbuhan anak berhubungan dengan kebutuhan gizi, jika gizi yang 

diperlukan dalam proses pertumbuhan tidak seimbang, maka anak-anak akan 

mengalami gizi kurang atau buruk pada masa pertumbuhan balita 

(Abdullah,2012). Manfaat ASI eksklusif sangatlah penting bagi kesehatan bayi 

karena bayi yang mendapatkan ASI eksklusif terhindar dari malnutrisi, baik 

kurang gizi maupun lebih gizi (overweight dan obesitas), memiliki kecerdasan 

yang lebih, serta memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap penyakit 

terhadap tumbuh kembang anak (Suradi, 2010) 

Usia ini merupakan usia tumbuh kembang seseorang berlangsung cepat 

dan tidak akan pernah terulang, maka dari itu masa ini sering disebut sebagai 



4 

 

masa keemasan atau golden age (Susanto, 2017). Anak usia dini menurut 

National Association for the Education Young Children (NAEYC) menyatakan 

bahwa anak usia dini atau “early childhood” merupakan anak yang berada pada 

usia nol sampai dengan delapan tahun, pada usia ini anak mengalami tumbuh 

kembang maupun intelegensi dengan lebih cepat. 

Intelegensi kerap dihubungkan dengan pendidikan dan pembelajaran, 

karena pendidikan dan pembelajaran seorang pendidik dihadapkan dengan 

anak yang memiliki tingkat intelegensi yang berbeda-beda. Seorang pendidik 

harus memiliki pemahaman agar dapat menyampaikan sesuai dengan 

tujuannya (Purwanto, 2010). Intelegensi dapat diartikan seseorang individu 

untuk bertingkah laku dan bertindak (Haryati, 2014). Intelegensi dapat meliputi 

seseorang memperhatikan, mengamati, mengingat, berfikir, serta kegiatan 

mental lainnya. Kecerdasan sangat erat dengan kemampuan kognitif dalam 

manusia. Kecerdasan dapat diukur oleh alat psikometri atau biasa disebut tes 

IQ (Sulaiman, 2015). 

Penelitian Puspitasari (2010) menunjukkan terdapat hubungan antara lama 

pemberian ASI eksklusif dengan tingkat intelegensi anak, hal ini karena salah 

satu faktor yang mempengaruhi kecerdasan adalah pemenuhan nutrisi saat 

bayi terutama ASI. Pada ASI terdapat kandungan mikro dan makronutrien yang 

dibutuhkan untuk anak. Makronutrien yang paling penting yaitu lemak yang 

didalamnya terdiri dari AA dan DHA yang berfungsi untuk menyusun 60% 

komposisi otak manusia, mengoptimalisasi perkembangan otak terutama untuk 

proses synaptogenesis dan mielinisasi sel saraf yang berfungsi untuk 

kecerdasan anak (Lipoeto, 2014). 
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Penelitian tentang hubungan pemberian ASI eksklusif dengan tingkat 

intelegensi masih sangat terbatas sehingga mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Pemberian ASI Eksklusif 

dengan Tingkat Intelegensi Pada Anak Usia Dini di Kecamatan Teras Boyolali”. 

B. Masalah Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah dari latar belakang yang dirumuskan, 

maka masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan 

pemberian ASI eksklusif dengan tingkat intelegensi pada anak usia dini di 

Kecamatan Teras Boyolali?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan pemberian ASI eksklusif dengan tingkat 

intelegensi pada anak usia dini di Kecamatan Teras Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pemberian ASI eksklusif anak usia dini di Kecamatan 

Teras Boyolali 

b. Mendeskripsikan tingkat intelegensi anak usia dini di Kecamatan Teras 

Boyolali 

c. Menganalisis hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan tingkat 

intelegensi anak usia dini di Kecamatan Teras Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk menerapkan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh dan sebagai data untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Bagi Masyarakat  
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pemberian ASI eksklusif dengan tingkat intelegensi anak, sehingga 

diharapkan dapat terjadi peningkatan kesadaran ibu untuk memberikan 

ASI eksklusif kepada anaknya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya ASI 

eksklusif bagi tingkat intelegensi anak, sehingga hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah 

referensi tentang pentingnya ASI eksklusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


