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BAB 1   

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam mewujudkan sumber daya 

manusia yang berkualitas adalah status kesehatan masyarakat terutama status gizi 

(Dinkes, 2013). Peran dan kedudukan penilaian status gizi didalam ilmu gizi 

adalah untuk mengetahui status gizi, yaitu ada tidaknya malnutrisi pada individu 

dan masyarakat. Menurut WHO 2013, prevelensi malnutrisi pada anak usia 

dibawah 5 tahun di Indonesia periode 2005 sampai 2012 mencapai 18,6% (WHO, 

2013). Antropometri merupakan salah satu cara untuk mengukur status gizi. 

Antropometri pada bayi dan anak-anak menilai status gizi dan pertumbuhan  

(Inriati, 2010).  

Dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi memerlukan zat gizi agar 

proses pertumbuhan dan perkembangan berjalan dengan baik (Gunawan, 2010). 

ASI merupakan makanan yang bergizi yang mudah dicerna oleh bayi dan 

langsung diserap (Ridzal, 2013). ASI mengandung hampir semua zat gizi yang 

diperlukan oleh bayi dengan konsentrasi yang sesuai dengan kebutuhan bayi. 

Untuk mendukung pemberian ASI eksklusif di Indonesia, pada tahun 1990 

pemerintah mencanangkan gerakan nasional peningkatan pemberian ASI. Pada 

tahun 2004, sesuai dengan anjuran WHO, pemberian ASI eksklusif di Indonesia 

ditingkatkan menjadi 6 bulan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Menteri 

Kesehatan Indonesia nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 tahun 2004 (Tasya, 

2008). Namun, praktek pemberian non ASI eksklusif sangat dini masih terjadi. 

Data dari Survei Demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan 30% 
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bayi usia dibawah enam bulan selain mendapatkan ASI juga diberikan makanan, 

18% diberi ASI dan susu formula, 9% diberi ASI dan air putih serta 20% diberi 

ASI dan jus (Kemenkes RI, 2010). Berdasarkan data di Dinas Kesehatan Kota 

Malang, praktek pemberian ASI secara eksklusif di kota Malang pada tahun 2011 

masih rendah pencapaiannya yaitu sebesar 41,54% dimana cakupan tersebut 

masih kurang dari target 50% dan pukesmas kedungkandang kota malang 

merupakan salah satu pukesmas dengan cakupan ASI  eksklusif  rendah di kota 

Malang yaitu sebesar 20% (Dinkes Malang, 2011). 

Bayi merupakan kelompok umur yang rentan terhadap malnutrisi karena 

dalam usia tumbuh kembang, untuk itu  mereka sangat membutuhkan nutrisi yang 

cukup dan bergizi. Menurut Soetjiningsih (2004), bayi adalah rentang usia 0 bulan 

hingga 12 bulan (Soetjiningsih, 2004).  

 Maka dari penjelasan diatas peneliti ingin mengetahui apakah ada 

perbedaan status gizi pada bayi usia 6-12 bulan antara yang mendapatkan ASI 

Eksklusif dan Non ASI Eksklusif khususnya di posyandu wilayah kerja 

puskesmas Kedungkandang kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan status gizi antara bayi yang mendapatkan ASI 

eksklusif dengan Non ASI Eksklusif pada bayi usia 6-12 bulan di posyandu 

wilayah kerja pukesmas Kedungkandang  kecamatan Kedungkandang Kota 

Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan  status gizi antara pemberian ASI eksklusif 

dengan Non ASI Eksklusif pada bayi usia 6-12 bulan di posyandu wilayah kerja 

pukesmas Kedungkandang kecamatan Kedungkadang Kota Malang 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jumlah bayi usia 6-12 bulan yang mendapat ASI Eksklusif. 

2. Mengetahui jumlah bayi usia 6-12 bulan yang  Non ASI Eksklusif. 

3. Mengetahui status gizi bayi usia  6-12 bulan yang mendapat ASI Eksklusif. 

4. Mengetahui status gizi bayi usia  6-12 bulan yang Non ASI Eksklusif. 

5. Membandingkan status gizi bayi yang ASI Eksklusif dan Non ASI  Eksklusif. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi peneliti 

Menambah pengalaman dalam penelitian, penerapan keilmuan dan 

mengetahui ada tidaknya perbedaan status gizi antara pemberian ASI Eksklusif 

dengan Non ASI Eksklusif  pada bayi usia 6-12 bulan. 

1.4.2 Bagi klinis 

Memberi masukan bagi tenaga kesehatan untuk lebih mengutamakan ASI 

Eksklusif dalam memperbaiki status gizi pada bayi usia 6-12 bulan. 

1.4.3 Bagi masyarakat 

1. Sebagai masukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat tentang status gizi 

. 
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2. Dapat memberikan informasi bagaimana cara membedakan status gizi pada 

bayi. 

1.4.4 Bagi peneliti lain 

Dapat dipergunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya 

mengenai faktor-faktor lain yang membedakan status gizi bayi serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi perbedaan tersebut. 

 

 


