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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan utama pada bayi dan dapat 

melindungi dari berbagai penyakit yang dapat diderita bayi karena ASI 

mengandung antibodi. ASI diberikan selama 0-6 bulan, pemberian cairan atau 

makanan selain ASI dibawah 6 bulan dapat meningkatkan resiko diare dan 

penyakit yang lainnya karena cairan lain atau makanan kemungkinan 

terkontaminasi  bakteri dan penyebab lain dari diare (WHO, 2010).  

ASI sendiri mengandung sel neutrofil yang berisikan IgA serta sitokin 

yang berperan mengaktifkan Interleukin-1 (IL-1) dan Interleukin-6 (IL-6) 

sehingga IgA meningkat. Adapun Imunoglobulin yang ditemukan dalam ASI 

berperan untuk memperkuat pertahanan saluran cerna sehingga tidak terjadi 

kerusakan epitel dan villi usus. Epidermal growth factor (EGF) dibantu oleh 

lactobacillus bifidus agar suasana asam menghambat pertumbuhan bakteri 

sehingga kerusakan epitel tidak terjadi serta perioksidase dan lizozim 

menghancurkan bakteri yang berada mukosa saluran cerna serta usus bayi. 

(Hegar,2008). 

Untuk mendukung pemberian ASI eksklusif di Indonesia, pada tahun 1990 

pemerintah mencanangkan gerakan nasional Peningkatan Pemberian ASI (PP-

ASI) yang salah satu tujuannya adalah untuk membudayakan perilaku menyusui 

secara eksklusif kepada bayi dari lahir sampai berusia 4 bulan. Pada tahun 2004, 

sesuai dengan anjuran badan kesehatan dunia (WHO), pemberian ASI eksklusif 
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ditingkatkan menjadi 6 bulan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia nomor 450/MENKES/SK/VI/2004 tahun 2004 

(Tasya,2011). 

Menurut data World Health Organisation (WHO), diare adalah penyebab 

nomor satu kematian balita di seluruh dunia. Di Indonesia, diare adalah pembunuh 

balita nomor dua setelah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Sementara 

United Nation Children Fund (UNICEF) memperkirakan bahwa setiap 30 detik 

ada satu anak yang meninggal dunia karena diare. (WHO,2010). 

Pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan sangat 

berpengaruh terhadap lama kejadian diare. Berdasarkan hasil pengamatan praktik 

lapangan, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama terkena 

diare sangat kecil bahkan mulai minggu ke 4 sampai bulan ke 6. Keadaan ini 

menggambarkan seluruh produk ASI dapat terserap oleh sistem pencernaan bayi 

(WHO,2010). 

Kecamatan Tumpang merupakan daerah insiden nomor tiga tertinggi 

terjadinya diare pada bayi usia kurang dari 1 tahun yaitu sebanyak 417 bayi dari 

6.811 bayi di seluruh Kabupaten Malang dan dari total 1268 bayi, hanya 605 atau 

47,71% bayi yang mendapat ASI Eksklusif sampai bulan ke 6 (Dinkes Kabupaten 

Malang, 2010). 

Oleh karena itu, dari uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui 

hubungan antara ASI Eksklusif dengan lama diare bayi berusia 6-12 bulan di 

wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Apakah terdapat hubungan antara ASI Eksklusif dengan lama diare bayi 

berusia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Tumpang Kabupaten 

Malang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara pemberian ASI Eksklusif dengan lama 

diare pada bayi usia 6-12 bulan. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui lama diare pada bayi usia 6-12 bulan. 

2. Untuk mengetahui kecenderungan ibu yang memberi ASI Eksklusif 

pada bayi 6-12 bulan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi 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 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan secara langsung kepada masyarakat. 

b. Dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memperhatikan 

pemberian ASI Eksklusif untuk kesehatan bayi. 
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1.5. Manfaat Praktis 

1.5.1. Bagi Masyarakat 

1. Sebagai sumber informasi untuk mengetahui keuntungan memberikan 

ASI eksklusif dengan prosedur yang benar. 

2. Dapat memberikan informasi bagaimana cara mengurangi angka 

kejadian diare pada bayi. 

 


