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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan dan penurunan berat badan harus diperhatikan pada saat bayi 

(Mansur, 2009). Berat badan yang meningkat mengindikasikan status gizi yang 

baik. Status gizi yang baik dapat dicapai bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi 

yang adekuat, sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan fisik (Depkes RI, 

2006). Dengan zat gizi yang adekuat dapat memperlancar proses pertumbuhan 

yang seimbang untuk pengangkutan oksigen dan nutrisi agar sel-sel dapat tumbuh 

untuk menjalankan fungsinya dengan normal (Hardiko, 2007).  

Menurut penelitian Sri (2010), bahwa kenaikan berat badan bayi yang 

diberikan ASI Eksklusif cenderung mengalami kenaikan berat badan yang tidak 

berlebihan/normal. 

Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Malang tahun 2013 mempunyai target 

pravelensi berat badan kurang pada balita adalah <3 %. Tetapi kenyataannya, 

prevalensi berat badan sangat kurang pada balita menurut laporan program 

perbaikan gizi masyarakat kota malang tahun 2013 masih terdapat beberapa 

Puskesmas yang tidak sesuai dengan target kota Malang.   

Pencapaian pemberian ASI Eksklusif (E0-E5) di Kota Malang yaitu 

70,20% sedangkan ASI Eksklusif Paripurna (E6) yaitu 40,28%, Sedangkan pada 

Puskesmas Kendalkerep hasil pemberian ASI Eksklusif  (E0-E5) sekitar 70,09% 

dan ASI Eksklusif Paripurna adalah sekitar 40,71% pada bayi yang diberi ASI, 

Menurut data hasil bulan penimbangan posyandu Kota Malang tahun 2013 

Puskesmas Kendal Kerep memiliki prosentase Bayi Bawah Garis Merah tertinggi 
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yaitu sebesar 2,3%, Nilai ini merupakan prosentase paling tinggi di bandingkan 

puskesmas lainnya.(Dinkes Kota Malang, 2013). 

Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0-2 tahun ASI 

memegang peranan penting, baik masa ASI ekslusif ataupun masa pemberian ASI 

setelahnya. Cakupan pemberian ASI eksklusif dipengaruhi oleh beberapa hal, 

terutama masih sangat terbatasnya tenaga konselor ASI, kegiatan edukasi, 

sosialisasi, advokasi dan kampanye terkait pemberian ASI maupun MP-ASI, 

masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana KIE (Komunikasi Informasi 

dan Edukasi) ASI dan makanan pendamping ASI (MP-ASI) dan belum 

optimalnya membina kelompok pendukung ASI dan makanan pendamping ASI 

(MP-ASI). Hal ini didukung oleh penelitian Lina (2012) bahwa ada pengaruh 

konseling menyusui terhadap pemberian ASI eksklusif, dimana ibu yang 

mendapatkan konseling menyusui secara lengkap berpeluang 5,770 kali 

memberikan ASI secara eksklusif dibandingkan ibu yang tidak mendapatkan 

konseling menyusui secara lengkap. 

Dalam rangka meningkatkan akses ibu, keluarga dan masyarakat, terhadap 

informasi tentang pemberian ASI yang tepat dan benar sehingga ibu dapat 

menyusui eksklusif 6 bulan yang dimulai dengan insiasi menyusu dini dalam 1 

jam pertama setelah lahir, maka setiap fasilitas kesehatan yang menyediakan 

pelayanan kesehatan ibu dan anak seperti Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, 

Puskesmas, dan jaringannya, bidan praktek swasta, dan sebagainya, perlu 

memiliki konselor menyusui terlatih yang memiliki kompetensi untuk membantu 

ibu dan keluarganya dalam melakukan inisiasi menyusu dini dan menyusui 
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eksklusif selama 6 bulan. Demikian pula halnya di Kota Malang, dipandang perlu 

memiliki konselor menyusui terlatih.  

Untuk Puskesmas Kendal Kerep, jumlah dokter sebanyak 3 orang 

termasuk Kepala Puskesmas, tenaga bidan sebanyak 6 orang, petugas gizi 2 orang. 

Dari beberapa jenis petugas kesehatan yang ada tersebut, hanya 1 orang petugas 

kesehatan saja (petugas gizi) yang telah dilatih konseling menyusui. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa petugas 

kesehatan yang merawat ibu dan anak setelah periode persalinan memainkan 

peran penting dalam mempertahankan praktik menyusui. Namun banyak petugas 

kesehatan tidak dapat menjalankan peran ini secara efektif karena mereka belum 

terlatih untuk melakukannya, dan petugas yang sudah pernah dilatihpun belum 

secara optimal melaksanakan konseling ASI. Hal ini membuktikan bahwa 

pelatihan konseling menyusui sangat diperlukan untuk meningkatkan 

keterampilan mendukung dan melindungi praktik menyusui kepada semua tenaga 

kesehatan yang merawat ibu dan anak. 

Dari uraian latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui pengaruh 

pelatihan konseling menyusui kepada petugas kesehatan terhadap peningkatan 

berat badan bayi usia 0-12 bulan di Puskesmas Kedal Kerep, Kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Apakah terdapat pengaruh pelatihan konseling menyusui terhadap 

peningkatan berat badan bayi usia 0-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kendal 

Kerep, Kota Malang. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Umum 

  Untuk mengetahui pengaruh pelatihan konseling menyusui 

terhadap peningkatan berat badan bayi usia 0-12 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Kendal Kerep, Kota Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 1. Mengidentifikasi peningkatan berat badan bayi usia 0-12 bulan di 

wilayah kerja Puskesmas Kendal Kerep Kota Malang 

 2. Membantu meningkatkan kualitas petugas kesehatan di Puskesmas 

Kendal Kerep dalam konseling ASI terhadap ibu-ibu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu 

yang diperoleh selama pendidikan, menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

peningkatan berat badan  bayi. 

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan telaah kepustakaan 

khususnya mengenai bagaimana memberikan informasi/penyuluhan kepada 

masyarakat mengenai peningkatan berat badan bayi. 

1.4.3 Bagi Puskesmas 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 
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1.4.4 Bagi Masyarakat 

Melalui penelitian ini, masyarakat mendapat pengalaman dan pengetahuan 

yang bermanfaat tentang peningkatan berat badan bayi. 


