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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Usia 0-24 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang 

pesat, sehingga kerap diistilahkan sebagai periode emas sekaligus periode 

kritis. Periode emas dapat diwujudkan apabila pada masa ini bayi dan anak 

memperoleh asupan gizi yang sesuai untuk tumbuh kembang optimal 

(Yuliarti, 2010). Dalam usia 0-24 bulan, masalah gizi kurang dan gizi buruk 

masih menjadi masalah utama di Indonesia. Hal ini terbukti dengan masih 

ditemukannya kasus gizi kurang dan gizi buruk pada anak di berbagai daerah 

(Nursalam, 2005). 

Salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan gizi kurang dan 

gizi buruk pada bayi diantaranya dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) 

(Nursalam, 2005). ASI Merupakan satu-satunya makanan yang mengandung 

semua zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi usia 0-6 bulan 

(Kurniasih et al, 2010). 

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007-

2008, menunjukkan cakupan ASI Eksklusif bayi usia 0-6 bulan sebesar 32% 

yang menunjukkan kenaikan yang bermakna menjadi 42% pada tahun 2012. 

Sementara itu, berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2013, 

cakupan ASI Eksklusif bayi usia 0-6 bulan sebesar 54,3%. Dalam hal 

pemberian ASI bagi bayi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 33 Tahun 2012 menyatakan bahwa ASI Eksklusif adalah ASI yang 

diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai berusia enam bulan, tanpa 

menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain 

kecuali obat, vitamin dan mineral (Kementerian Kesehatan RI, 2015).  

Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (2016), persentase 

pemberian ASI eksklusif pada tahun 2016 sebanyak 9.490 dari total 34.888 

bayi (54,3%). Terjadi penurunan 7,7% bila dibandingkan dengan jumlah bayi 

yang mendapatkan ASI eksklusif pada tahun 2015 sebesar 67,1% dari jumlah 
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total bayi. Wilayah dengan persentase ASI eksklusif terendah ada di wilayah 

Kota Jakarta Timur sebesar 43.9% sedangkan wilayah dengan persentase ASI 

Eksklusif tertinggi ada di wilayah Kota Jakarta Pusat sebesar 77%. 

ASI penting bagi bayi karena ASI merupakan makanan yang ideal 

untuk tumbuh kembang bayi. Bayi yang tidak memperoleh ASI, dan hanya 

diberi susu formula pada bulan pertama kehidupannya mempunyai risiko 

yang tinggi untuk menderita gizi buruk (Nursalam, 2005).  

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018), status 

gizi di Provinsi DKI Jakarta pada bayi usia 0-23 bulan berdasarkan dari 

perbandingan berat badan per umur (BB/U) pada tahun 2017 memiliki 

prevalensi balita gizi buruk sebesar 4,4% dan balita gizi kurang sebesar 

10,1%, sehingga prevalensi balita dengan gizi buruk dan kurang di Provinsi 

DKI Jakarta sebesar 14,5%. Berdasarkan pada data diatas menunjukkan 

prevalensi bayi dengan status gizi buruk dan gizi kurang di DKI Jakarta 

masih lumayan tinggi di Indoesia. Hal ini juga didukung berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Giri, M., et al. (2015) di Kampong Kajanan 

Bulelang, menyatakan bahwa ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif 

dengan status gizi balita usia 6-24 bulan, dimana ibu yang memberikan ASI 

eksklusif akan semakin baik status gizi bayinya daripada ibu yang tidak 

memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.  

Berdasarkan pre-survey yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat 

keadaan lingkungan di kelurahan harapan mulia merupakan perumahan padat 

penduduk. Menurut data yang diperoleh peneliti dari Rekap Hasil Monitoring 

Kegiatan Posyandu di Kelurahan Harapan Mulia pada bulan maret 2018, 

didapatkan jumlah balita yang ditimbang berat badannya mencapai 864 balita 

dan balita yang mengalami kenaikan berat badan hanya 366 balita.  

Islam telah mengatur hak dan kewajiban atas seseorang mulai dari 

lahir hingga wafat. Menurut pandangan islam hak-hak anak meliputi: hak 

untuk hidup, hak untuk mendapat pengakuan nasab, hak mendapatkan 

pemberian nama yang baik, hak memperoleh ASI, hak mendapatkan asuhan 
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dan perawatan, hak mendapatkan nafkah, hak dalam memperoleh pendidikan 

dan pembelajaran, dan hak diperlakukan secara adil (Hani, 2018). 

Menurut pandangan islam menyusui anak termasuk pilar pendidikan 

yang paling darurat sehingga al-quran menganjurkan kepada kaum ibu agar 

menyusui anak-anak mereka selama dua tahun secara sempurna dari air susu 

mereka sendiri, sebab hal itu akan memberi pengaruh baik dan positif bagi 

bayi. Seperti yang telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang 

berarti: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Gambaran Status Gizi Bayi Yang Mendapat ASI 

Eksklusif Dan ASI Non Eksklusif. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti ingin 

mengetahui gambaran status gizi bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif dan 

ASI non Eksklusif di Kelurahan Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana gambaran status gizi bayi yang mendapat ASI Eksklusif dan 

ASI non Eksklusif di Kelurahan Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta 

Pusat? 

2. Bagaimana pandangan islam terhadap gambaran status gizi bayi yang 

mendapatkan ASI Eksklusif dan ASI non Eksklusif? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

1. Mengetahui gambaran status gizi bayi yang mendapatkan ASI 

Eksklusif dan ASI non Eksklusif di Kelurahan Harapan Mulia, 

Kemayoran, Jakarta Pusat. 

 



4 
 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran status gizi bayi di Kelurahan Harapan Mulia, 

Kemayoran, Jakarta Pusat. 

2. Mengetahui gambaran pemberian ASI Eksklusif dan ASI non 

Eksklusif di Kelurahan Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat. 

3. Mengetahui pandangan islam terhadap status gizi bayi yang 

mendapatkan ASI Eksklusif dan ASI non Eksklusif di Kelurahan 

Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.   Bagi Universitas YARSI 

a. Diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi bahan rujukan 

dan masukkan bagi civitas akademika Universitas YARSI. 

b. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, mampu 

menjadi tambahan keperpustakaan mengenai gambaran status gizi 

bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dan ASI non eksklusif. 

c. Diharapkan dapat menambah perbendaharaan karya tulis ilmiah bagi 

Universitas YARSI. 

2. Bagi Masyarakat 

Sebagai informasi untuk ibu dan anggota keluarga lainnya mengenai 

pentingnya pemberian ASI eksklusif terhadap status gizi bayi. Sehingga 

dapat meningkatkan kesadaran ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada 

bayi setelah dilahirkan sampai berusia 6 bulan dan dilanjutkan sampai usia 

2 tahun. 

3. Bagi Mahasiswa 

a. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam menulis karya 

ilmiah dan berfikir logis serta aplikatif dalam memecahkan masalah 

ilmiah. 

b. Menambah pengetahuan xmengenai gambaran status gizi bayi yang 

mendapatkan ASI eksklusif dan ASI non eksklusif. 


