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1.1 Latar Belakang Masalah 

Penyakit diare sampai saat ini merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah 

utama pada bayi dan anak di Indonesia. Menurut Survei Kesehatan Nasional tahun 2001, pada 

tahun 1980-2001 angka kematian bayi karena diare selalu menduduki urutan pertama sampai 

ketiga dari semua penyebab kematian bayi (Soenarto 2005). Sekitar 40% kematian bayi di 

Indonesia disebabkan oleh diare. Penyebab terbesar kematian pada diare adalah dehidrasi (Juffrie 

2009).  

Berdasarkan profil kesehatan Indonesia 2003, penyakit diare menempati urutan kelima 

dari 10 penyakit utama pada pasien rawat jalan dan menempati urutan pertama pada pasien rawat 

inap di rumah sakit di Indonesia (Adisasmito 2007).  

Diare adalah defekasi encer lebih dari 3 kali sehari, dengan/tanpa darah dan/atau lendir 

dalam tinja (Suharyono, Boediarso & Halimun 1999). Neonatus dinyatakan diare bila frekuensi 

buang air besar sudah lebih dari 4 kali, sedangkan untuk bayi berumur lebih dari 1 bulan dan 

anak, bila frekuensinya lebih dari 3 kali sehari (Hassan & Napitupulu 2007). 

Diare dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, parasit, jamur, hiperperistaltik usus 

halus yang dapat disebabkan oleh bahan kimia makanan, gangguan psikis, alergi, defisiensi imun 

terutama SIgA (secretory Immunoglobulin A) (Suharyono, Boediarso & Halimun 1999).  

Selain itu diare terjadi karena malabsorpsi dari solut (Soeparto et al, 1999). Akibat 

terdapat makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam 

rongga usus meninggi, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi 



rongga usus yang berlebihan ini akan merangsang usus untuk mengeluarkannya sehingga timbul 

diare (Hassan & Napitupulu 2007). 

Pada era sekarang, 80% bayi yang baru lahir di Indonesia tidak lagi menyusu selama 6 

bulan. Padahal, pemberian makanan padat pada bayi dibawah usia 4 bulan sering menyebabkan 

gangguan diare (Kamalia 2005). 

Di daerah pedesaan Indonesia seperti di Blitar, Jawa Timur, 80% ibu memberikan 

makanan padat dini pada bayi yang baru lahir berupa pisang. Di Pulau Lombok, NTB, 94% ibu 

memberikan makanan padat dini berupa pisang, nasi, bubur tepung. Semua ini menggambarkan 

bahwa pemberian makanan padat dini merupakan suatu kebiasaan yang terjadi di masyarakat 

yang sangat berhubungan dengan sosial ekonomi yang rendah. Setelah melahirkan dan sebelum 

bayinya berusia 4 bulan, ibu harus bekerja baik sebagai buruh tani (daerah rural) ataupun sebagai 

buruh pabrik (daerah urban) (Wiryo 2005).  

ASI ekslusif didefinisikan sebagai perilaku dimana hanya memberikan air susu ibu saja 

kepada bayi sampai berumur 6 bulan tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, 

madu, air teh, air putih dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, 

biskuit, bubur nasi dan tim (Roesli 2000). 

Sebagai makanan terbaik bayi, ternyata ASI belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2003 menunjukkan 

ibu yang memberikan ASI eksklusif hanya 55,1%. Angka tersebut masih jauh dibandingkan 

dengan target pemberian ASI eksklusif di Indonesia tahun 2000 sebesar 80% (Briawan 2004).  

 Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada bayi sangat berpengaruh terhadap 

frekuensi kejadian diare. Bayi yang tidak diberi ASI eksklusif mempunyai kemungkinan 14,2 



kali lebih sering terkena diare dibandingkan dengan bayi yang mendapat ASI eksklusif 

(Soetjiningsih 1997). 

Mengingat besarnya akibat dari pemberian makanan padat yang terlalu dini dengan 

kejadian diare, perlu perhatian yang cukup terhadap masalah ini. Hasil survei yang peneliti 

lakukan, diketahui bahwa insiden diare pada anak berusia 0 - 6 bulan di RSUD Ambarawa pada 

tahun 2009 sebesar 357 kasus dan menempati urutan pertama penyakit pada pasien rawat inap. 

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan 

pemberian makanan padat dini dengan kejadian diare pada anak di RSUD Ambarawa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh pemberian makanan padat dini dengan kejadian diare pada bayi di 

RSUD Ambarawa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui hubungan pemberian makanan padat dini dengan kejadian diare pada bayi di 

RSUD Ambarawa. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui gambaran insiden diare yang disebabkan oleh pemberian makanan padat dini di 

RSUD Ambarawa. 

2. Mengetahui usia pemberian makanan padat dini pada bayi di RSUD Ambarawa. 

3. Mengetahui alasan pemberian makanan padat dini pada bayi di RSUD Ambarawa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 



Dapat menambah pengetahuan mengenai hubungan pemberian makanan padat dini 

dengan kejadian diare pada bayi. 

2. Bagi masyarakat 

Memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terutama ibu mengenai 

pentingnya pemberian ASI ekslusif dan penundaan pemberian MP-ASI agar terhindar dari 

penyakit diare. 

3. Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan dapat menjadi sumber data epidemiologi terbaru mengenai perkembangan 

insiden kejadian diare di RSUD Ambarawa dan juga lebih memperhatikan pengetahuan ibu 

mengenai pentingnya pemberian ASI ekslusif dan pemberian makanan bayi sesuai pada 

waktunya. 

 

 


