
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

ASI adalah makanan pertama, utama dan terbaik bagi bayi karena bersifat steril, aman dari 

pencemaran, mengandung antibodi, tidak terdapat bahaya alergi, tidak menimbulkan karies 

dentis dan berbagai zat gizi yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi 

(Depkes RI, 2001).  

Dewasa ini penggunaan ASI mengalami penurunan. Menurut SDKI (Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia) pada tahun 1997 terdapat sekitar 42,4% ibu yang memberikan ASI selama 

6 bulan kepada bayinya tetapi pada tahun 2002 mengalami penurunan menjadi 39,5% (BPS 

2003). Di Malang, sasaran bayi yang seharusnya mendapatkan ASI adalah 13.144 bayi, dan 

cakupan perolehannya adalah 10.163 bayi atau sekitar 77,32%. Sedangkan di puskesmas Kendal 

kerep, sasaran bayi yang seharusnya mendapat ASI adalah 1.186 bayi dan cakupan perolehannya 

sebesar 21 bayi atau sekitar 1,77%. Puskesmas Kendal Kerep merupakan puskesmas dengan 

angka pemberian ASI terendah dibandingkan dengan puskesmas-puskesmas lainnya di kota 

Malang (Dinkes Malang, 2008).  

Kandungan susu formula yang hampir menyerupai kandungan ASI serta cara pemberian 

yang praktis menyebabkan banyak ibu beralih ke susu formula (Soetjiningsih, 1997). Tetapi 

terdapat beberapa kerugian pada pemberian susu formula yaitu adanya kontaminasi 

mikroorganisme, terjadinya diare kronik, dan masih banyak lagi manfaat ASI yang tidak dimiliki 

oleh susu formula   (Roesli, 2008). 



Penggunaan susu formula meningkat hampir lebih dari 3 kali lipat. Menurut SDKI (Survei 

Demografi dan Kesehatan Indonesia) Pada tahun 1997 terdapat sekitar  10,8%  bayi yang diberi 

susu formula dan pada tahun 2002 bayi yang diberi susu formula mengalami peningkatan  

menjadi 32,5% (BPS 2003).  

Bayi yang diberi susu formula sebagian besar akan mengalami berat badan berlebih. Hal 

tersebut dikarenakan susu formula berbasis susu sapi yang mengandung protein jauh lebih 

banyak dari protein manusia. Sehingga pertumbuhan bayi yang mendapat ASI lebih bagus dan 

jarang sakit daripada bayi yang diberi susu formula. (Roesli, 2008). Selain itu ASI 

mengandung  hormon dan faktor pertumbuhan (growth factor) yang sesuai agar pertumbuhan 

badan bayi ideal. Berbeda dengan kandungan susu formula yang memerlukan pengenceran 

dengan kadar tertentu yang berbeda-beda untuk setiap anak. Jika terlalu cair, dapat menyebabkan 

bayi kekurangan gizi sehingga pertumbuhannya terhambat. Sebaliknya, jika penganceran terlalu 

pekat dapat memicu terjadinya berat badan yang berlebih atau bahkan obesitas (kegemukan). 

Dua kasus ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Roesli, 2006).              

Pengukuran kecukupan nutrisi pada awal kehidupan bayi sangat penting. Dan untuk 

menilainya sering digunakan  indikator berat badan untuk pengukuran pertumbuhan ataupun 

kecukupan nutrisi tersebut. Karena indikator berat badan merupakan alat ukur  yang mudah dan 

sederhana. Walaupun untuk mengetahui hasil yang lebih akurat diperlukan indikator-indikator 

yang lain, seperti tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas (Soetjiningsih, 1995). 

Grafik pertumbuhan dan perkembangan menurut WHO menunjukkan perubahan berat 

badan yang menonjol pada anak usia 1-3 bulan. Pada kurva tersebut menunjukkan kesamaan 

perbedaan berat badan antara anak laki-laki dan perempuan. Setelah usia 3 bulan perbedaan berat 

badan akan berbeda pada anak laki-laki dan perempuan (WHO, 2007). 



Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti perbedaan pemberian 

ASI dan susu formula terhadap berat badan bayi usia 1-3 bulan di Posyandu wilayah kerja 

Puskesmas Kendalkerep karena pada puskesmas tersebut angka pemakaian susu formula masih 

sangat tinggi.  

1.2    Rumusan Masalah 

Adakah perbedaan pemberian ASI dan susu formula terhadap berat badan bayi usia 1-3 

bulan di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Kendalkerep? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan pemberian ASI dan susu formula terhadap berat badan bayi usia 1-3 

bulan di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Kendalkerep  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jumlah bayi yang diberi ASI dan susu formula di Posyandu wilayah kerja 

Puskesmas Kendalkerep. 

2. Mengetahui berat badan pada bayi usia 1-3 bulan yang diberi ASI di Posyandu wilayah 

kerja Puskesmas Kendalkerep. 

3. Mengetahui berat badan bayi usia 1-3 bulan yang diberi susu formula di Posyandu 

wilayah kerja Puskesmas Kendalkerep 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai masukan terhadap ibu-ibu menyusui tentang pentingnya pemberian ASI di 

Posyandu wilayah kerja Puskesmas Kendalkerep. 



2. Sebagai masukan kepada Posyandu wilayah kerja Puskesmas Kendalkerep untuk 

meningkatkan upaya informasi mengenai pentingnya pemberian ASI 

3. Sebagai data dasar untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan program 

pemberian ASI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


