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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

ASI eksklusif 6 bulan sudah dianjurkan sejak 2001 agar kejadian penyakit 

pada bayi dapat dicegah, namun praktek pemberian susu formula pada bayi muda 

masih tinggi terutama pada kelompok ibu yang bekerja.  

ASI adalah makanan ideal bagi bayi, sehingga sangat dianjurkan untuk 

pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan pemberian ASI dilanjutkan sampai 

usia 2 tahun1,2. ASI yang diberikan pada bulan- bulan pertama sejak bayi lahir 

menjadi sangat penting sebab pemberian nutrisi yang baik dan benar akan 

membantu tumbuh kembang bayi3. Pemberian ASI disertai susu formula atau 

bahkan penghentian ASI akan menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada bayi 

meningkat. Jurnal yang dirilis pada tahun 2008 mengemukakan bahwa bayi yang 

tidak diberi ASI eksklusif memiliki risiko kejadian mortalitas jauh lebih tinggi 

daripada yang mendapatkan ASI eksklusif 4.  

Pemberian ASI eksklusif sendiri dapat dilakukan oleh ibu rumah tangga 

maupun ibu yang bekerja. Sayangnya untuk kelompok ibu bekerja pemberian ASI 

eksklusif masih belum baik khususnya di negara berkembang. Ibu yang 

memberikan ASI eksklusif pada anak berumur kurang dari 2 bulan hanya 47-57% 

saja dan prosentasinya menurun 25-31% pada usia 2-5 bulan3. Hal ini menegaskan 

bahwa pada era global terutama di negara berkembang seperti sekarang ini, 

pemberian ASI sebagai makanan ideal pada bayi masih terabaikan4.  
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Lebih spesifik lagi, di Indonesia pemberian ASI oleh kelompok ibu bekerja 

sudah terabaikan meskipun Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia 

nomor 36 tahun 2009 serta peraturan bersama menteri negara pemberdayaan 

perempuan, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, dan menteri kesehatan tahun 

2008 sudah menjelaskan bahwa setiap bayi berhak untuk mendapat ASI eksklusif 

selama 6 bulan sejak dilahirkan kecuali bila ada indikasi medis5,6. Selama periode 

pemberian ASI eksklusif, pihak keluarga, maupun masyarakat harus mendukung 

penuh dengan cara menyediaan waktu dan tempat khusus untuk ibu menyusui, 

namun pada kenyataannya kesempatan berupa waktu dan tempat untuk 

memberikan ASI pada bayi 0-6 bulan sering terabaikan5,6. Banyak perusahaan 

maupun instansi yang tidak memberikan waktu yang cukup berupa libur cuti atau 

jam istirahat khusus untuk sekedar memerah dan menyimpan ASI perah untuk 

diberikan pada bayi sesuai dengan kebutuhan serta tempat yang layak untuk 

menyusui atau memerah ASI. Pengeluaran ASI yang tidak teratur karena 

ketiadaan waktu untuk mengeluarkan ASI dapat merangsang pengeluaran 

inhibitor prolactin yang akan mengurangi volume ASI sehingga tidak dapat 

memenuhi kebutuhan bayi dan menimbulkan efek jangka panjang misalnya 

gangguan pertumbuhan dan penyakit metabolik7,8. 

Cara yang kini banyak digunakan oleh ibu-ibu yang bekerja pada saat masih 

memberikan ASI adalah menggantikan ASI dengan makanan pengganti berupa 

susu formula2, padahal pemberian susu formula bila tidak tepat dapat memberikan 

efek buruk terhadap pertumbuhan bayi dan dapat meningkatkan morbiditas pada 

bayi9,10. Bayi muda yang menerima susu formula yang dicampur ASI 2,8 kali 
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lebih sering mengalami infeksi gastrointestinal dibandingkan dengan bayi yang 

hanya menerima ASI saja4 . 

Dalam pemberian susu formula ibu dan keluarga harus dapat memenuhi 

memenuhi syarat AFASS. AFASS merupakan singkatan dari Acceptable (susu 

formula dapat diterima bayi), Feasible (ibu dan keluarga memiliki cukup waktu, 

pengetahuan, dan kemampuan untuk menyiapkan susu formula), Affordable (ibu 

dan keluarga memiliki biaya produksi, penyiapan, dan penggunaan susu formula), 

Sustainable (pemberian susu formula selama 6 bulan dapat dipenuhi), dan Safe 

(pemberian susu formula yang benar dan higienis)13. Susu formula bukan 

merupakan produk yang steril walaupun sudah diproses dengan teknik sterilisasi 

yang canggih namun ternyata masih ada bakteri patogen yang dapat hidup yaitu 

Enterobacter sakazakii dan Salmonella enterica14. Penyiapan susu yang tidak 

tepat misalnya kesalahan dalam cara pembuatan, penyimpanan, pemberian, serta 

takaran yang benar dapat menyebabkan pertumbuhan anak terhambat karena tidak 

mendapat cukup nutrisi untuk perkembangannya dan juga menyebabkan kejadian 

morbiditas terutama yang penyakit di gastrointestinal dan pernafasan meningkat 

9,10,14. Penambahan rasio air dalam pengenceran susu formula yang terlalu banyak 

tidak direkomendasikan karena dapat menyebabkan kebutuhan nutrisi untuk 

pertumbuhan bayi tidak terpenuhi karena berkurangnya jumlah kalori pada susu 

formula. Pengurangan rasio air dalam pengenceran susu formula juga tidak 

dianjurkan karena dapat gangguan gangguan pada organ ginjal, sistem digestif, 

dan mengakibatkan dehidrasi bayi14,15. 
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WHO sebagai organisasi kesehatan dunia sudah mengeluarkan standar 

penyiapan susu formula bayi yang aman (Safe preparation storage and handling 

of powdered infant formula: guidelines) , namun sayangnya penyampaian edukasi 

oleh petugas kesehatan terhadap ibu masih sangat minimal. Penelitian tahun 2008 

menyatakan bahwa pada 2 bulan pertama usia bayi, 88% ibu dilaporkan tidak 

mengetahui tentang safe formula-handling recommendation dan pada usia 1,5 

sampai 4,5 bulan banyak ibu yang tidak mengikuti safe formula-handling 

recommendation9,14. Oleh karena itu, penyampaian edukasi nutrisi berupa 

penyiapan susu formula bayi yang aman penting diberikan agar para ibu bekerja 

dapat mempersiapkan susu formula bayi secara tepat. Hal ini diharapkan dapat 

mengurangi episode morbiditas dan meningkatkan pertumbuhan bayi.  

Di Indonesia masih sedikit penelitian tentang edukasi nutrisi berupa penyiapan 

susu formula yang aman terutama pada ibu bekerja. Melalui penelitian ini 

diharapkan dapat menilai pengaruh edukasi nutrisi (susu formula) pada ibu 

bekerja terhadap episode morbiditas bayi, khususnya di kota Semarang. 

 

1.2 Permasalahan penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana pengaruh edukasi penyiapan susu formula yang aman pada ibu bekerja 

terhadap episode morbiditas bayi ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

A. Tujuan Umum 

Mendapatkan informasi tentang pengaruh edukasi penyiapan susu formula yang 

aman pada ibu bekerja terhadap episode morbiditas bayi. 

B. Tujuan Khusus 

1. Menilai perbedaan episode morbiditas pada bayi yang ibunya mendapat 

edukasi penyiapan susu formula yang aman dengan bayi yang ibunya tidak 

mendapat edukasi tentang penyiapan susu formula yang aman. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Untuk ilmu pengetahuan 

Sebagai bahan informasi mengenai pengaruh edukasi penyiapan susu formula 

yang aman pada ibu bekerja terhadap episode morbiditas bayi . 

2. Untuk pelayanan kesehatan 

Sebagai sumbangan pustaka medis dalam bidang Ilmu Kesehatan Anak 

khususnya bidang nutrisi dan penyakit metabolik. 

3. Untuk penelitian 

Sebagai data acuan bagi penelitian selanjutnya. 
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1.5 Orisinalitas penelitian 

Berdasarkan penelusuran pustaka dijumpai beberapa laporan penelitian 

sebelumnya yang terkait dengan penelitian pengaruh edukasi penyiapan susu 

formula bayi yang aman pada ibu bekerja terhadap episode morbiditas bayi. 

Tabel 1. Laporan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian 

pengaruh edukasi penyiapan susu formula bayi yang aman pada ibu 

bekerja terhadap episode morbiditas bayi 

Penelitian Desain Subjek Variabel Hasil 

Judith Labiner-
Wolfe, Sara 
B.fein dan 
Katherine R. 
Shealy (2008) 
“Infant Formula 
Handling 
Education and 
Safety”  
American 
Academy of 
Pediatrics: 122; 
85-909. 

Case 
control 

1533 
responden 
ibu yang 
memiliki 
bayi 
berusia 0-
12 bulan 

Variabel 
bebas : 
Anjuran 
penyiapan 
susu 
formula 
Variabel 
tergantung : 
Tingkat 
kepatuhan 
ibu terhadap 
anjuran 
penyiapan 
susu 
formula 

Mayoritas ibu yang 
memberi susu formula 
pada anaknya tidak 
mengikuti anjuran yang 
benar tentang penyipan 
susu formula atau 
penyimpanan susu 
formula dari petugas 
kesehatan 

Suherna cucu, 
Fatmalina, dan 
Rini Mutahar 
(2009)  
“Hubungan 
Antara pemberian 
Susu Formula 
Dengan Kejadian 
Diare pada Anak 
Usia 0-24 Bulan 
di Wilayah kerja 
Puskesmas Balai 
Agung Sekayu 
Tahun 200916.”. 
  

Cross 
Sectional 

660 
Subjek 
adalah 
anak usia 
0-24 bulan 
yang 
paling 
muda 
dalam 
keluargan
ya dan 
diberi susu 
formula 

Variabel 
bebas : 
Pemberian 
susu 
formula  
Variabel 
tergantung : 
Kejadian 
diare  

Hubungan penggunaan 
air untuk mengencerkan 
susu formula, cara 
membersihkan botol 
susu, kebiasaan cuci 
tangan sebelum 
mengencerkan susu 
formula dengan 
kejadian diare pada 
anak usia 0-24 bulan 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 

1) Desain penelitian yang digunakan adalah quasi experiment control group 

design. 

2) Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah bayi dari ibu bekerja yang 

tidak mendapat susu formula pada 1 bulan pertama kehidupannya ASI 

eksklusif. 

3) Variabel bebas dalam penelitian ini adalah edukasi penyiapan susu 

formula bayi yang aman pada ibu bekerja. 

4) Varibel tergantung dalam penelitian ini adalah episode morbiditas bayi 

(diare, common cold, dan demam). 

 


