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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Pemberian asupan gizi yang baik pada dua tahun pertama kehidupan 

sangatlah penting. Banyak komplikasi yang dapat timbul akibat asupan gizi 

yang kurang pada masa tersebut contohnya: risiko terpapar infeksi lebih 

tinggi karena sistem imunitas yang terganggu, risiko lebih tinggi untuk 

menderita asma dan diabetes melitus, dan juga terhambatnya pertumbuhan 

secara kognitif.1 

 

 Air Susu Ibu (ASI) merupakan asupan gizi yang sangat diperlukan 

pada dua tahun pertama kelahiran. Pemberian ASI kepada bayi dan anak 

sampai dengan usia dua tahun merupakan cara terbaik peningkatan gizi dan 

sangat berperan dalam pertumbuhan.  ASI mengandung berbagai macam zat 

gizi esensial bagi anak.  Komposisi ASI juga dapat beradaptasi untuk 

memenuhi kebutuhan anak sehingga meskipun ibu mengalami kekurangan 

nutrisi, ASI hampir selalu memiliki nutrisi yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan bayi.2  

 

Rekomendasi pemberian ASI menurut WHO adalah pemberian ASI 

eksklusif selama enam bulan, dan dilanjutkan dengan pemberian Makanan 
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Pendamping ASI (MP – ASI) yang diberikan bersama ASI sampai usia anak 

dua tahun atau lebih.3 

 

 Sebuah penelitian di Fars, Iran pada April 2012 – Oktober 2014 

menyatakan bahwa berbagai faktor mempengaruhi pemberian ASI, seperti 

kelahiran kembar, cara melahirkan, pekerjaan ibu.Penelitian ini menyatakan 

bahwa faktor – faktor berikut berpengaruh secara negatif terhadap 

pemberian ASI.4 

 

 Sebaliknya sebuah penelitian di Kingston, Amerika Serikat 

menyatakan bahwa menyatakan bahwa beberapa faktor seperti faktor 

demografik, biologis, dan sosial mempengaruhi pemberian ASI.5 Faktor – 

faktor berikut dapat mempengaruhi secara negatif maupun secara positif. 

 

 Terdapat studi di Calabar, Nigeria yang meneliti faktor – faktor non 

biologis yang dapat mempengaruhi pemberian ASI. Diantaranya 

pengetahuan ibu dan pekerjaan ibu. Pekerjaan ibu mempengaruhi terhadap 

keteraturan pemberian ASI, sedangkan pengetahuan tidak ditemukan untuk 

mempengaruhi pemberian ASI.6 

 

 Di Indonesia sendiri kurang akan penelitian terhadap faktor – faktor 

yang mempengaruhi pemberian ASI. Hal ini menunjukkan bahwa 

diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk memperkaya data mengenai 
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faktor – faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI pada anak usia 0 

– 23 bulan. Adapun data yang menunjukkan bahwa belum seluruh bayi usia 

0-23 bulan di Indonesia dan Tangerang belum mendapatkan ASI membuat 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor – faktor yang 

berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 – 23 bulan 

pada Siloam Hospitals Lippo Village. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

   Tingkat pemberian ASI pada anak 0-23 bulan di Indonesia sebesar 

61,33% per 2018.7 Meskipun menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) 

angka ini sudah cukup memadai, tetapi semua bayi tidak terkecuali harus 

mendapatkan ASI. Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat khususnya ibu 

dan keluarga untuk melaksanakan pemberian ASI pada anak usia di bawah 

dua tahun. Menurut survei yang dilakukan pada Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Puskesmas) di sekitar Kota Tangerang pada tahun 2017 oleh 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dari 8.127 anak bayi (0 – 6 

bulan) yang mengunjungi puskesmas, hanya 5.474 anak bayi yang diberi 

ASI eksklusif, yaitu 67,36% dari total bayi yang mengunjungi puskesmas.7  

 

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN 

• Apakah jenis kelamin anak berhubungan dengan pemberian ASI 

pada anak usia 0-23 bulan di Siloam Hospitals Lippo Village? 
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• Apakah berat badan lahir anak berhubungan dengan pemberian 

ASI pada anak usia 0-23 bulan di Siloam Hospitals Lippo Village? 

• Apakah cara anak dilahirkan berhubungan dengan pemberian ASI 

pada anak usia 0-23 bulan di Siloam Hospitals Lippo Village? 

• Apakah usia kehamilan saat melahirkan berhubungan dengan 

pemberian ASI pada anak usia 0-23 bulan di Siloam Hospitals 

Lippo Village? 

• Apakah pekerjaan ibu berhubungan dengan pemberian ASI pada 

anak usia 0 – 23 bulan di Siloam Hospitals Lippo Village? 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

• Tujuan Umum 

i. Mengetahui faktor – faktor apa saja yang berhubungan 

dengan pemberian ASI pada anak usia 0 – 23 bulan di 

Siloam Hospitals Lippo Village. 

• Tujuan Khusus 

i. Mengetahui hubungan antara jenis kelamin anak terhadap 

pemberian ASI pada anak usia 0 – 23 bulan di Siloam 

Hospitals Lippo Village 

ii. Mengetahui hubungan antara berat badan lahir anak 

terhadap pemberian ASI pada anak usia 0 – 23 bulan di 

Siloam Hospitals Lippo Village. 
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iii. Mengetahui hubungan antara cara anak dilahirkan terhadap 

pemberian ASI pada anak usia 0 – 23 bulan di Siloam 

Hospitals Lippo Village. 

iv. Mengetahui hubungan antara usia kehamilan saat 

melahirkan dengan pemberian ASI di Siloam Hospitals 

Lippo Village. 

v. Mengetahui hubungan antara pekerjaan ibu dengan 

pemberian ASI di Siloam Hospitals Lippo Village. 

 

1.5 MANFAAT 

• Manfaat Akademik 

i. Bermanfaat sebagai data yang dapat menjadi acuan bagi 

tenaga kesehatan untuk edukasi ibu agar memberikan ASI 

kepada bayi. 

ii. Bermanfaat sebagai pengetahuan agar dapat mencegah 

faktor – faktor yang dapat menghambat pemberian ASI. 

• Manfaat Praktis 

Memberikan informasi pada ibu – ibu maupun masyarakat 

luas akan faktor – faktor yang mempengaruhi pemberian 

ASI. 

 

 

 


