
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menyusui merupakan proses fisiologis untuk memberikan nutrisi kepada 

bayi secara optimal. Tidak ada hal yang lebih bernilai dalam kehidupan seorang 

anak selain memperoleh nutrisi yang berkualitas sejak awal kehidupannya.1 Air 

Susu Ibu (ASI) merupakan sumber asupan yang paling sesuai dengan kebutuhan 

neonatal dan bayi. Komposisi zat gizi dan properti lain dalam cairan ASI berubah 

dinamis dari waktu ke waktu, memenuhi substansi bioaktif masa kritis 

pertumbuhan, perkembangan, dan imunitas bayi. Meskipun mungkin sebagian ibu 

belum sepenuhnya paham manfaat jangka panjang menyusui maupun untuk ibu, 

hampir 90% ibu telah memiliki niat memberikan ASI trismester kedua kehamilan. 

Kelekatan psikologis atau bonding ibu-bayi menjadi alasan kuat menyusui, selain 

keuntungan bio-neuro-imunologi.2 

Promosi susu formula dan nutrisi pengganti ASI lainnya yang agresif 

menyebabkan penurunan pemberian ASI eksklusif. Hal tersebut memiliki resiko 

terhadap tingkat morbiditas dan mortalitas bayi, terutama di negara-negara miskin 

dan berkembang.3 Sejumlah penelitian sebelumnya telah mendokumentasikan 

kenaikan mortalitas dan morbiditas di Negara-negara berkembang dari pengganti 

ASI.4,5 Dua ulasan menyimpulkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan di 

negara-negara berkembang dimana pengganti ASI memiliki dampak yang kecil 

terhadap mortalitas namun memiliki dampak jangka panjang dan jangka pendek 

yang signifikan terhadap morbiditas dimana kegagalan menyusui meningkatkan 

resiko penyakit gastrointestinal, otitis media akut, dan infeksi saluran napas 

bawah akut.6 7 Beberapa hasil dari penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa 

ASI eksklusif memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan lingkar kepala 

bayi. Namun tidak sedikit juga yang menyebutkan susu formula memiliki 

pengaruh yang lebih besar daripada ASI eksklusif sehingga masih menjadi bahan 

perdebatan.  



Kurangnya pengetahuan tentang menyusui dan singkatnya periode rawat 

inap pasca bersalin membuat dua pertiga ibu mengalami kegagalan menyusui. 

Pemantauan setelah pulang perlu diatur lebih jeli agar semakin optimal menilai 

kondisi ibu-bayi dan tantangan menyusui yang mungkin terjadi. Tenaga kesehatan 

juga dituntut untuk terus mengasah pengetahuan tentang ASI dan menyusui 

termasuk menguasai ketrampilan memberikan bantuan praktis pada ibu dan bayi 

eiring dengan kebutuhan dukungan menyusui.2 

Penilaian pertumbuhan merupakan bagian deteksi dini kondisi klinis dan 

monitoring pada bayi. Pola pertumbuhan yang tidak normal mengindikasikan 

adanya masalah – masalah medis, nutrisi, pertumbuhan atau perkembangan. 

Panjang atau tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala merupakan parameter 

antropometri yang sering digunakan untuk menilai pertumbuhan.8  

Lingkar kepala menggambarkan volume intrakranial, di pakai untuk 

memperkirakan pertumbuhan otak. Apabila otak tidak tumbuh normal, maka 

ukuran kepala akan kecil, sehingga lingkar kepala akan lebih kecil dari normal 

(mikrosefali).9  

Penelitian sebelumnya banyak meneliti tentang pengaruh ASI eksklusif 

dan susu formula terhadap tumbuh kembang bayi dimana parameter yang diukur 

adalah berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Sampel pada penelitian 

tersebut adalah bayi-bayi yang lahir prematur dan aterm. 10,11 Sedangkan pada 

penelitian ini memfokuskan pengaruh ASI eksklusif dan susu formula terhadap 

pertumbuhan lingkar kepala saja.  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada 

perbandingan yang bermakna antara rerata lingkar kepala bayi yang diberi ASI 

eksklusif dengan bayi yang diberi susu formula. Harapannya penelitian ini 

menjadi sumber informasi dalam menambah ilmu kedokteran, serta dapat 

memberikan informasi bagi ibu-ibu dan tenaga medis diluar sana tentang 

perbedaan ASI eksklusif dan susu formula. 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah ada hubungan 

yang bermakna pada pertumbuhan lingkar kepala bayi yang diberi ASI 

eksklusif dibandingkan dengan bayi yang diberi susu formula di Poli Anak 

Rumah Sakit Pertamina Balikpapan.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah ada perbedaan pertumbuhan lingkar kepala yang bermakna pada bayi 

usia 6-9 bulan yang telah mendapatkan susu formula dengan ASI eksklusif? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan rerata lingkar kepala bayi usia 6-9 bulan 

antara kelompok yang telah mendapat ASI eksklusif dengan susu 

formula. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui rerata lingkar kepala bayi usia 6-9 bulan yang 

telah diberi ASI eksklusif 

2. Untuk mengetahui rerata lingkar kepala bayi usia 6-9 bulan yang 

telah diberi susu formula 

3. Membandingkan perbedaan pertumbuhan lingkar kepala antara 

kelompok yang diberi ASI eksklusif dengan yang diberi Susu 

Formula. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Pendidikan 

Memberi informasi tentang pentingnya peranan ASI eksklusif dalam 

perkembangan otak bayi yang dapat diukur dari pertambahan lingkar 

kepala 

 

 



1.5.2 Penelitian 

Sebagai titik tolak untuk penelitian lebih lanjut khususnya peran ASI 

eksklusif dibandingkan dengan susu formula dalam tumbuh kembang 

bayi 

1.5.3 Aspek Pelayanan Kesehatan 

Mengetahui perubahan lingkar kepala bayi yang mendapat ASI 

eksklusif dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu formula 




