
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Anemia paling umum ditemukan di negara-negara yang sedang 

berkembang termasuk Indonesia adalah Anemia Defisiensi Besi (ADB). Data 

Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2006 menunjukkan 

persentase populasi ADB di Indonesia sekitar 40 – 58 %. Prevalensi ADB di 

Indonesia pada bayi usia 0 – 6 bulan, 6 – 12 bulan, balita, dan pra-remaja 

berturut-turut yaitu sekitar 61,3%, 64,8% , 48,1%, 26%.
1
  

ADB adalah kelainan darah akibat defisiensi zat besi (Fe) yang 

diperlukan untuk sintesis hemoglobin. ADB termasuk jenis Anemia 

Mikrositik Hipokromik yang merupakan manifestasi lanjut dari defisiensi zat 

besi. Anemia jenis ini lebih sering ditemukan pada anak daripada dewasa. 

Pada orang dewasa, pembentukan zat besi cukup hanya berasal dari daur 

ulang eritrosit (95%). Namun pada anak, pembentukan zat besi tidak cukup 

hanya berasal dari proses daur ulang eritrosit, perlu juga didukung dengan 

konsumsi makanan kaya kandungan zat besi.
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Anemia pada anak pun dapat terjadi oleh karena adanya negative 

imbalance, ketidakseimbangan antara input ASI dan MP-ASI serta output 

berupa pemenuhan energi Basal Metabolic Rate untuk melakukan berbagai 

aktivitas vital tubuh dan pertumbuhan anak.
2
 Sehingga dapat dikatakan bahwa 



defisiensi besi memiliki dampak yang merugikan bagi kesehatan anak berupa 

gangguan tumbuh kembang, penurunan daya tahan tubuh dan daya 

konsentrasi serta kemampuan belajar sehingga dapat menurunkan prestasi 

belajar anak.
3 

Pada tahun 2001, WHO menyatakan bahwa ibu harus memberikan ASI 

eksklusif pada bayinya sampai bayi berusia 6 bulan dan sejak saat itu, 

Makanan Pendamping-ASI (MP-ASI) mulai diberikan sampai bayi berusia 2 

tahun. Pemberian ASI eksklusif ini merupakan praktek pemberian ASI yang 

paling tepat diberikan bagi bayi.
4
  

ASI merupakan makanan awal yang paling ideal bagi bayi. Jika ditinjau 

dari kemampuan absorbsinya, zat besi pada ASI yang dapat diabsrobsi sekitar 

50 %. Sedangkan pada susu sapi hanya dapat diabsorbsi sekitar 12 % zat besi. 

Kebanyakan susu formula untuk bayi terbuat dari susu sapi yang difortifikasi 

dengan zat besi, rata-rata zat besi yang dapat diabsorbsi hanya 4 – 6 %.
2
 Hal 

itu menunjukkan ASI memiliki tingkat absorbsi zat besinya  yang paling 

tinggi dibandingkan dengan tambahan cairan lainnya, walaupun kandungan 

zat besi dalam ASI sendiri sedikit. Lactobacillus bifidus, lactoferin, serta 

lisozim dalam ASI juga bermanfaat dalam imunitas tubuh manusia mulai dari 

bayi hingga dewasa.
3
  

Prevalensi anemia yang tinggi pada anak < 2 tahun umumnya disebabkan 

karena makanannya tidak cukup banyak mengandung zat besi, sehingga tidak 

dapat memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan zat besi pada usia 0-6 bulan 



sebanyak 3 mg/kgBB/hari, dan pada usia 7-24 bulan mengalami peningkatan 

kebutuhan zat besi yaitu sebanyak 5-8 mg/kgBB/hari. Maka dari itu, pada 

saat anak memasuki usia 6 bulan perlu diberikan Makanan Pendamping Air 

Susu Ibu (MPASI) karena usia 6 bulan merupakan masa dimana risiko ADB 

pada bayi akan meningkat oleh karena cadangan zat besinya sudah mulai 

habis, jumlah kandungan besi dalam ASI saja sudah tidak mencukupi 

kebutuhan zat besi, dan kebutuhan zat besi yang meningkat.
5
  

Oleh karena peran ASI dan MPASI yang sangat penting bagi bayi, 

sehingga dapat dikatakan dua hal tersebut mendukung Millennium 

Development Goals (MDGs) ke-4. Targetnya adalah penurunan angka 

kematian pada anak usia < 5 tahun.
6
 Dengan melakukan praktek pemberian 

ASI dan MPASI yang tepat maka mikronutrien, pasokan energi, dan zat-zat 

gizi lain akan diterima oleh bayi sehingga prevalensi morbiditas dan 

mortalitas utama pada anak (disebabkan oleh anemia, diare dan pneumonia) 

akan menurun.
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Praktek pemberian ASI dikelompokkan menjadi 4 menurut WHO, yaitu 

ASI Ekslusif (pemberian ASI saja selama 6 bulan tanpa tambahan cairan 

merupakan yang praktek pemberian ASI paling tepat), ASI Predominan 

(pemberian ASI dan juga sedikit tambahan cairan lain), ASI Parsial 

(pemberian ASI yang sebagian menyusui, sebagian lagi susu buatan/makanan 

lain), dan tidak diberikan ASI sama sekali.
4,8

 Praktek pemberian ASI di 

Indonesia beberapa tahun ini belum sejalan lurus dengan pernyataan WHO 

pada tahun 2001. Masih banyak bayi di Indonesia yang tidak mendapatkan 



ASI eksklusif. Survey Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2007 

melaporkan sebanyak 28 % bayi usia 4-5 bulan diberikan susu formula, 

kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2012 menjadi 41,3 % . 

Menurut SDKI 2012, jumlah pemberian ASI eksklusif pada bayi di 

bawah usia 2 bulan sebesar 64% dari total bayi yang ada. Persentase tersebut 

menurun seiring dengan bertambahnya usia bayi, yaitu 46% pada bayi usia 2 

– 3  bulan dan 14% pada bayi usia 4 – 5 bulan. Di samping itu, 13% bayi usia 

<  2bulan telah diberi susu formula dan satu dari tiga bayi usia 2-3 bulan telah 

diberi MPASI. 
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Di sisi lain, kontroversi yang bertentangan muncul dalam dunia laktasi. 

Kontroversi mengenai risiko defisiensi zat besi pada bayi yang diberikan ASI 

eksklusif.
10

 Adanya kontroversi mengenai defisiensi zat besi pada bayi yang 

diberikan ASI eksklusif berbeda dengan teori yang menyatakan bahwa ASI 

eksklusif dapat menurunkan morbiditas anemia. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara riwayat praktek pemberian ASI dan 

MPASI pada pasien anak dengan Anemia di RSUP Dr. Kariadi? 

 

 

 



 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1     Tujuan Umum : 

Mengetahui pengaruh praktek pemberian ASI dan MPASI pada 

pasien anemia di RSUP Dr. Kariadi. 

1.3.2   Tujuan Khusus : 

1) Mengetahui hubungan praktek pemberian ASI ekslusif terhadap 

anemia khususnya ADB. 

2) Mengetahui hubungan praktek pemberian ASI saja selama 3 

bulan dan sudah diberi makanan (ASI parsial) terhadap anemia 

khususnya ADB. 

3) Mengetahui hubungan praktek pemberian ASI dengan sedikit  

campuran Susu Formula (ASI predominan) terhadap Anemia 

khususnya ADB. 

4) Mengetahui hubungan tidak diberinya ASI terhadap anemia 

khususnya ADB. 

5) Mengetahui hubungan praktek pemberian MPASI setelah usia 6 

bulan terhadap ADB. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Bidang Pendidikan 

Menambah wawasan mengenai praktek pemberian ASI dan MPASI 

serta hubungannya dengan kejadian Anemia khususnya ADB. 



 

2) Bidang Penelitian 

Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai tema ini. 

3) Bidang Pelayanan Kesehatan 

Untuk meningkatkan upaya praktek pemberian ASI dan MPASI yang 

tepat pada pasien Bangsal Anak RSUP Dr. Kariadi. 

 

1.5 Orisinalitas Penelitian 

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan 

penelitian ini. Beberapa penelitian serupa yang telah dipublikasikan 

sebelumnya tercantum pada tabel di bawah ini. (tabel 1) 

Tabel 1 Penelitian tentang  Asupan Zat Gizi dan Anemia 

 

Penelitian Variabel Subjek Desain Hasil Pembeda 

Maguire J.L dkk 

Association 

Between Total 

Duration of 

Breastfeeding 

and Iron 

Deficiency 

 

Pediatrics.2013; 

131: e1530–

e1537 

 

 

 

Variabel 

bebas: 

Durasi 

pemberian 

ASI  

 

Variabel 

tergantung: 

Defisiensi 

Besi 

1624 anak 

sehat usia 

1-6 tahun,  

mengguna

kan 

analisis 

regresi 

linier 

Cross 

sectional 

Peningkata

n durasi 

pemberian 

ASI dapat 

menurunka

n cadangan 

besi 

Banyaknya 

subjek, 

tempat, dan 

cara 

analisis. 

 

The 

Relationship 

Between 

Breastfeeding 

and Hemoglobin 

Concentration 

 

Variabel 

bebas: 

Praktek 

pemberian 

ASI 

 

 

anak usia 

6-12 

bulan  

 

Meta-

analysis 

 

Durasi 

pemberian 

ASI dapat 

menjadi 

faktor 

risiko 

 

Subyek, 

tempat, dan 

desain 

penelitian  

 



 Variabel 

tergantung:

Kadar Hb 

penurunan 

Kadar Hb 

 

 

Tabel 1. Penelitian tentang  Asupan Zat Gizi dan Anemia ( lanjutan ) 

 

Penelitian Variabel Subjek Desain Hasil Pembeda 

Kang YJ,dkk 

 

The Correlation 

between the 

Duration of 

Breast Feeding 

and Iron 

Deficiency 

Anemia (IDA) 

 

Korean Journal 

Pediatrics 1995 

November;38(1

1) :1453-1459.
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Variabel 

bebas: 

Durasi 

Pemberian 

ASI 

ekslusif 

 

Variabel 

terikat: 

ADB 

50 bayi 

yang 

didiagnosi

s sebagai 

pasien 

rawat 

inap ADB 

Observasional 

Case-control 

Terdapat 

hubungan 

bermakna 

antara 

durasi 

menyusui 

ASI dan 

ADB 

Variabel 

bebasnya 

dan 

tempat 

penelitian 

berbeda. 

Fauzi CR 

 

Hubungan 

Asupan Zat Besi 

Dengan 

Insidensi 

Anemia 

Defisiensi Besi 

Pada Balita Di 

Bangsal Anak 

RSUD Dr. 

Moewardi 

 

Jurnal UNS-

Fakultas 

Kedokteran 

G.0008072-

2011
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Variabel 

bebas: 

Asupan Zat 

besi 

 

Variabel 

terikat: 

Insidensi 

Anemia 

Defisiensi 

Besi 

 

 

54 anak, 

27 anak 

pada 

kelompok 

kasus 

(anemia 

defisiensi 

besi), dan 

27 anak 

pada 

kelompok 

kontrol 

(normal). 

 

 

Observasional 

Case-control 

 

 

Terdapat 

hubungan 

bermakna 

antara 

asupan besi 

dengan 

insidensi 

ADB. Anak 

dengan 

asupan besi 

defisit 

berisiko 

6,46 kali 

lebih besar 

dari normal 

untuk 

mengalami 

 

 

Obyek 

penelitian 

dan 

Variabel 

bebasnya 

berbeda.  



anemia 

 


