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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan yang diproduksi oleh kelenjar alveolar 

pada payudara ibu. Kelenjar ini berkembang karena stimulasi beberapa hormon 

spesifik, seperti estrogen, progesteron, prolaktin, dan laktogen yang dimulai ketika 

kehamilan memasuki trimester kedua (Prentice, 1996). 

ASI merupakan cairan yang kompleks, kaya nutrisi dan komponen 

bioaktif non-nutrisi. Pengetahuan mengenai komponen ASI dan faktor yang 

mempengaruhinya telah banyak meningkat selama dua dekade terakhir ini. ASI 

mengandung seluruh nutrien yang dibutuhkan oleh bayi dan komponen non-

nutrisi yang dapat mendukung kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan, 

seperti faktor antimikrobial, enzim-enzim pencernaan, hormon, dan modulator 

pertumbuhan.  Dalam beberapa kondisi tertentu. ASI memiliki komposisi unik 

yang membedakannya dari susu mamalia lainnya (Prentice, 1996). 

Hasil yang dikeluarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 

(SDKI) periode 1997-2003 cukup memprihatinkan. Bayi yang mendapatkan ASI 

eksklusif sangat sedikit. Hanya 14% ibu di tanah air yang memberikan air susu 

ibu (ASI) eksklusif kepada bayinya sampai enam bulan. Rata-rata bayi di 

Indonesia hanya menerima ASI eksklusif kurang dari dua bulan (Kementerian 

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2008). 

 



2 

 

 

 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Isabelle Romieu di Meksiko dan 

dipublikasikan pada tahun 2000, dengan mengikutsertakan 5.182 obyek penelitian 

yang kesemuanya anak-anak, dan 90% di antaranya telah diberi ASI. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa anak yang tidak diberi ASI memiliki kemungkinan 

menerita asma 1,51 kali lebih besar daripada anak yang mendapat ASI selama 

paling sedikit enam bulan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa anak-anak 

yang tidak diberi ASI tersebut memiliki kemungkinan mengalami mengi 

(wheezing) 1,29 kali lebih besar  dan mengalami mengi (wheezing) setelah 

aktivitas 1,51 kali lebih besar daripada anak-anak yang diberi ASI selama enam 

bulan atau lebih. Walaupun penelitian ini dapat menunjukkan adanya suatu 

hubungan yang kuat antara kejadian asma dan menyusui, peneliti 

mengindikasikan bahwa studi lebih lanjut diperlukan, karena efek protektif hanya 

terlihat pada anak tanpa riwayat asma pada keluarga (Romieu, 2000). 

Anak-anak mengalami asma terbanyak pada usia di bawah lima tahun 

dengan puncak kejadian pada usia tiga tahun (Sharma, 2011). Dari penelitian yang 

dilaporkan oleh Global Initiative for Asthma (GINA) pada tahun 2011, anak-anak 

banyak mengalami asma pada usia 3-5 tahun. Berdasarkan data Dinas Kesehatan 

Kota Malang, didapatkan bahwa kejadian asma terbanyak adalah di kecamatan 

Kedung Kandang. Sehingga dilakukan penelitian mengenai hubungan ASI 

eksklusif terhadap asma pada anak usia 3-5 tahun di keluarga dengan riwayat 

keluarga atopi di Kedung Kandang, Malang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ASI eksklusif berhubungan terhadap kejadian asma pada anak usia 3-

5 tahun di keluarga dengan riwayat atopi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan pemberian ASI eksklusif terhadap kejadian 

asma pada anak usia 3-5 tahun di keluarga dengan riwayat atopi. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin anak dengan 

kejadian asma. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara riwayat keluarga atopi terhadap 

kejadian asma. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara manifestasi atopi pada anak 

terhadap kejadian asma. 

4. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan terhadap pola 

pemberian ASI pada anak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Akademis 

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai dasar atau sumber data untuk 

penelitian berikutnya, serta pendorong bagi pihak yang ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

1.4.2 Bagi Peneliti 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan secara langsung kepada masyarakat. 

2. Dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memperhatikan 

pentingnya pemberian ASI eksklusif sehingga terhindar dari berbagai 
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macam penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan dan 

perkembangan anak 

1.4.3 Bagi Masyarakat 

1. Memberi informasi untuk mengetahui keuntungan memberikan ASI 

eksklusif selama 6 bulan 

2. Memberikan informasi bagaimana cara mengurangi angka kejadian 

asma pada anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


