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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A.  Dasar Teori 

 

 

 

1. Gizi dan Status gizi 

 

 

a. Gizi  

 

 

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang 

dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorbsi, 

transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat 

sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh untuk mempertahankan 

kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta 

menghasilkan energi (Supariasa dkk, 2002). 

 

Gizi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses yang terlibat 

dengan asupan dan penanggulangan bahan-bahan makanan. Gizi 

yang cukup dibutuhkan untuk pertumbuhan, perbaikan dan 

perawatan aktivitas-aktivitas dalam tubuh (Rospond, 2008). 
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Keadaan kesehatan gizi tergantung dari tingkat konsumsi. Tingkat 

konsumsi ditentukan oleh kualitas serta kuantitas hidangan. Kualitas 

hidangan menunjukkan adanya seluruh zat gizi yang diperlukan oleh 

tubuh di dalam susunan hidangan dan perbandingannya antara satu 

dan yang lainnya. Kuantitas menunjukkan jumlah masing-masing zat 

gizi terhadap kebutuhan tubuh.  Jika susunan hidangan memenuhi 

kebutuhan tubuh, baik dari sudut pandang kualitas maupun 

kuantitasnya, maka tubuh akan mendapat kondisi kesehatan gizi 

yang sebaik-baiknya.  Konsumsi yang menghasilkan kesehatan gizi 

yang baik disebut konsumsi adekuat. Jika konsumsi baik kualitas 

maupun kuantitas melebihi kebutuhan tubuh, dinamakan konsumsi 

berlebih yang pada akhirnya akan terjadi suatu keadaan gizi lebih.  

Sebaliknya, konsumsi yang kurang baik kualitas maupun kuantitas 

akan menghasilkan kondisi kesehatan gizi kurang (Sediaoetama, 

2010).  

 

Zat-zat gizi adalah ikatatan kimia yang diperlukan tubuh untuk 

melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan 

memelihara jaringan, serta mengatur proses proses kehidupan 

(Almatsier, 2003).  
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b. Status Gizi 

 

 

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan 

dan penggunaan zat-zat gizi. Status gizi dibedakan antara status gizi 

buruk, kurang, baik, dan lebih. Ada istilah yang disebut sebagai gizi 

salah atau biasa kita sebut malnutrisi. Malnutrisi atau gizi salah 

adalah satu keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan 

secara relatif maupun absolut satu atau lebih zat gizi (Almatsier, 

2003; Supariasa dkk, 2002).  

 

Konsumsi makanan sangat berpengaruh terhadap status gizi 

seseorang. Status gizi baik terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-

zat gizi yang digunakan secara efisien sehingga memungkinkan 

pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja, dan 

kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin.  Status gizi 

kurang terjadi bila tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih zat 

gizi esensial. Status gizi lebih terjadi bila tubuh memperoleh zat-zat 

gizi dalam jumlah berlebihan.  Baik status gizi kurang maupun status 

gizi lebih merupakan suatu gangguan gizi (Almatsier, 2003). 

 

c. Penilaian Status Gizi 

 

 

Pengkajian nutrisi didefinisikan oleh American Society of Enternal 

and Parenteral Nutrition sebagai evaluasi komprehensif untuk 

mendefinisikan status nutrisi, termasuk riwayat medis, riwayat diet, 
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pemeriksaan fisik, pengukuran antropometrik, dan data-data 

laboratorium (Rospond, 2008). 

 

1) Antropometri 

Pengukuran-pengukuran antropometrik adalah pengukuran 

kasar dari massa sel tubuh dan meliputi ukuran-ukuran 

pertumbuhan dan komposisi tubuh.  Bobot, tinggi, dan rasio 

bobot-tinggi merupakan yang paling sering digunakan untuk 

mengkaji pertumbuhan. Ukuran-ukuran tambahan untuk 

pertumbuhan meliputi lingkar kepala, panjang badan posisi 

telentang dan berdiri, tinggi lutut, lebar siku dan indeks rangka, 

yaitu ukuran rangka tubuh (Rospond, 2008). 

 

Dalam antropometri gizi digunakan indeks antropometri 

sebagai dasar penilaian status gizi, beberapa indeks 

antropometri yang sering digunakan yaitu Berat Badan 

menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), 

dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). Perbedaan 

penggunaan indeks tersebut akan memberikan gambaran 

prevalensi status gizi yang berbeda. Berat badan merupakan 

ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering 

digunakan pada bayi–balita. Pada masa bayi–balita, berat 

badan dapat dipergunakan untuk melihat laju pertumbuhan 

fisik maupun status gizi. Di antara bermacam – macam indeks 



14 
 

antropometri, BB/U merupakan indikator yang paling umum 

digunakan sejak tahun 1972. Indeks BB/U adalah pengukuran 

total berat badan termasuk air, lemak, tulang, dan otot 

(Supariasa dkk, 2002). 

 

Indikator BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara 

umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang 

masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat 

badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan 

(Kemenkes RI, 2011). 

 

Gizi kurang dan gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan 

pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang 

merupakan padanan istilah underweight (gizi kurang) dan 

severely underweight (gizi buruk ). Indikator BB/U pada anak 

usia 0-60 bulan akan menghasilkan kategori berikut ini:  

a) Gizi buruk:  <- 3 SD 

b) Gizi kurang : -3 SD sampai dengan <-2 SD 

c) Gizi baik : -2 SD sampai dengan 2 SD 

d) Gizi lebih : > 2 SD (Kemenkes RI, 2011). 
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2) Klinis 

Pemeriksaan klinis adalah metode yang paling penting untuk 

menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan pada 

perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan 

ketidakcukupan gizi hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel 

seperti kulit, mata, rambut dan mukosa oral atau pada organ-

organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar 

tiroid. Penggunaan metode ini umumnya untuk survei klinis 

secara cepat. Survei ini dirancang untuk mendeteksi secara 

cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau 

lebih zat gizi (Supariasa dkk, 2002). 

 

3) Biokimia 

Pemeriksaan laboratorium atau biokimia terutama digunakan 

untuk mendeteksi defisiensi gizi yang belum menyebabkan 

gejala-gejala atau untuk mengkonfirmasi temuan-temuan 

subyektif  saat ini. Pengkajian biokimia dari status gizi 

meliputi status protein serum, penanda hematologis, status 

besi, status mineral, status vitamin, dan status lemak. Hasil dari 

tes-tes biokimia dievaluasi dengan membandingkannya dengan 

nilai acuan (Rospond, 2008) . 
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4) Biofisik 

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan 

status gizi dengan melihat kemampuan fungsi, khususnya 

jaringan dan melihat perubahan struktur dari jaringan.  

Penggunaan metode ini umumnya digunakan pada situasi 

tertentu seperti kejadian buta senja epidemik. Cara yang 

digunakan adalah tes adaptasi  gelap (Supariasa dkk, 2002). 

 

5) Survei konsumsi makanan 

Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi 

secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi 

yang dikonsumsi. Pengumpulan data konsumsi makanan dapat 

memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi 

pada masyarakat (Supariasa dkk, 2002). 

 

6) Statistik vital 

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan 

menganalisis beberapa data statistik kesehatan seperti angka 

kematian berdasarkan umur, angka kesakitan, dan angka 

kematian akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang 

berhubungan dengan gizi. Penggunaannya dipertimbangkan 

sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran status 

gizi tidak langsung pada masyarakat (Supariasa dkk, 2002). 
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7) Faktor ekologi 

Bengoa mengungkapkan bahwa malnutrisi merupakan masalah 

ekologi sebagai hasil interaksi berbagai faktor fisik, biologis 

dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat 

tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi, 

dan lain-lain. Pengukuran faktor ekologi sangat penting untuk 

mengetahui penyebab malnutrisi pada masyarakat sebagai 

dasar untuk melakukan intervensi (Supariasa dkk,2002). 

 

d. Pengaruh status gizi terhadap diare 

 

 

Kondisi gizi buruk akan mempengaruhi banyak organ dan sistem, 

karena kondisi gizi buruk ini juga sering disertai dengan defisiensi 

(kekurangan) asupan mikro/makro nutrien lain yang sangat 

diperlukan bagi tubuh.  Gizi buruk akan merusak sistem pertahanan 

tubuh terhadap mikroorganisme maupun pertahanan mekanik 

sehingga mudah sekali terkena infeksi. Kecukupan gizi akan 

mempengaruhi ketahanan fisik seseorang untuk dapat tumbuh dan 

berkembang sehat dan tidak mudah terinfeksi oleh berbagai penyakit 

infeksi seperti diare ((Nency & Arifin, 2005; Agus dkk, 2009).  
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2. Air Susu Ibu (ASI) eksklusif 

 

 

Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi 

kelenjar payudara ibu.  ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada 

bayi sejak lahir selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan atau 

mengganti dengan makanan atau minuman lain (PP RI No 3, 2012).  

 

National Guidelines of Infant And Young Child Feeding (2004) 

mendefinisikan ASI eksklusif sebagai pemberian ASI saja pada bayi dan 

tanpa susu formula, makanan dan minuman lainnya.  ASI eksklusif harus 

diberikan selama 6 bulan karena ASI menyediakan nutrisi terbaik dan 

lengkap untuk bayi berusia 6 bulan.  Bayi yang diberi ASI eksklusif tidak 

diberikan makanan dan minuman tambahan seperti air gula, jus buah atau 

air putih selama 6 bulan.  Penting untuk memberikan ASI eksklusif 

kepada semua bayi karena dapat melindungi bayi dari diare dan 

pneumonia.  ASI juga membantu menurunkan risiko infeksi telinga, risiko 

serangan asma dan alergi (Ministry of Human Resource Development 

Department of Women and Child Development, 2004). 

 

Pemberian ASI yang dianjurkan adalah ASI eksklusif selama 6 bulan 

yang diartikan bahwa bayi hanya mendapatkan ASI saja tanpa makanan 

atau minuman lain termasuk air putih. ASI memiliki banyak keuntungan 

baik untuk ibu maupun bayi. Bagi bayi, ASI memberikan zat gizi yang 

lengkap dan mudah dicerna, melindungi bayi dari infeksi karena banyak 

antibodi dan sel darah putih yang terdapat dalam ASI. Bagi ibu, menyusui 
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bayi dapat membantu menjarangkan kehamilan dan melindungi kesehatan 

ibu (Akib dkk, 2010).  

 

Menyusui sejak dini mempunyai dampak yang positif baik bagi ibu 

maupun bayinya. Bagi bayi, menyusui mempunyai peran penting yang 

fundamental pada kelangsungan hidup bayi, kolostrum yang kaya dengan 

zat antibodi, pertumbuhan yang baik, kesehatan, dan gizi bayi untuk 

mengurangi morbiditas dan mortalitas bayi dan balita. Inisiasi menyusu 

dini mempunyai peran penting bagi ibu dalam merangsang kontraksi 

uterus sehingga mengurangi perdarahan pasca melahirkan (postpartum). 

Menyusui dalam jangka panjang dapat memperpanjang jarak kelahiran 

karena masa amenorhoe lebih panjang, pemulihan status gizi yang lebih 

baik sebelum kehamilan berikutnya. UNICEF dan WHO membuat 

rekomendasi pada ibu untuk menyusui eksklusif selama 6 bulan kepada 

bayinya. Sesudah usia 6 bulan bayi baru dapat diberikan makanan 

pendamping ASI (MP-ASI) dengan tetap memberikan ASI sampai 

minimal umur 2 tahun. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Kesehatan juga merekomendasi kepada ibu untuk menyusui eksklusif 

selama 6 bulan kepada bayinya (Kemenkes RI, 2010). 

 

ASI sebagai makanan alamiah adalah makanan terbaik yang dapat 

diberikan oleh seorang ibu pada anak yang dilahirkannya. Kompososinya 

berubah sesuai dengan kebutuhan bayi setiap saat yaitu kolostrum pada 

hari pertama sampai 4-7 hari, dilanjutkan dengan ASI peralihan sampai 3-
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4 minggu, selanjutnya ASI matur. ASI yang keluar pada permulaaan 

menyusu berbeda dengan ASI yang keluar pada akhir penyusuan. ASI 

diproduksi ibu yang melahirkan prematur juga berbeda komposisinya 

dengan ASI yang dihasilkan oleh ibu yang melahirkan cukup bulan 

(Prawirohardjo, 2009). 

 

Melihat begitu unggulnya ASI, maka sangat disayangkan bahwa pada 

kenyataannya pemberian ASI di Indonesia belum seperti yang dianjurkan. 

Pemberian ASI yang dianjurkan adalah sebagai berikut: 

a. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama karena ASI saja dapat 

memenuhi 100% kebutuhan bayi 

b. Dari 6-12 bulan ASI merupakan makanan utama bayi karena dapat 

memenuhi 60-70% kebutuhan bayi dan perlu ditambahkan makanan 

pendamping ASI berupa makanan lumat sampai lunak sesuai usia 

bayi. 

c. Di atas 12 bulan ASI saja hanya memenuhi 30% kebutuhan bayi dan 

makanan yang padat sudah menjadi makanan utama. Namun ASI 

tetap dianjurkan pemberiannya sampai paling kurang 2 tahun untuk 

manfaat lainnya (Prawirohardjo, 2009). 

 

Seperti halnya nutrisi pada umumnya, ASI mengandung komponen 

makro dan mikro nutrien. Yang termasuk makronutrien ASI adalah 

karbohidrat, lemak dan protein, sedangkan mikronutrien adalah vitamin 

dan mineral (Hegar dkk, 2008). Berikut uraian beberapa komponen ASI: 
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e. Lemak 

Sumber kalori utama dalam ASI adalah lemak. Sekitar 50% kalori 

ASI berasal dari lemak. Kadar lemak dalam ASI antara 3,5-4,5 %. 

Walaupun kadar lemak dalam ASI tinggi, tapi mudah diserap oleh 

bayi karena trigliserida dalam ASI lebih dulu dipecah menjadi asam 

lemak dan gliserol oleh enzim lipase yang terdapat dalam ASI. 

Kadar kolesterol ASI lebih tinggi daripada susu sapi, sehingga bayi 

yang mendapat ASI seharusnya mempunyai kolesterol darah lebih 

tinggi tetapi ternyata penelitian Obsorn membuktikan bahwa bayi 

yang tidak mendapatkan ASI lebih banyak menderita penyakit 

jantung koroner pada usia muda. Diperkirakan bahwa pada masa 

bayi diperlukan kolesterol pada kadar tertentu untuk merangsang 

pembentukan enzim protektif yang membuat metabolisme kolesterol 

menjadi efektif pada saat dewasa nanti (Perinasia, 2003).  

 

f. Karbohidrat  

Karbohidrat utama dalam ASI adalah laktosa yang berfungsi sebagai 

salah satu sumber energi untuk otak. Kadar laktosa yang terdapat 

dalam ASI hampir 2 kali lipat dibanding laktosa yang ditemukan 

pada susu formula atau susu sapi. Namun demikian angka kejadian 

diare yang disebabkan karena intoleransi laktosa jarang ditemukan 

pada bayi yang mendapat ASI (Hegar dkk, 2008). 
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g. Protein  

Protein dalam susu adalah kasein dan whey. Kadar protein ASI 

sebesar 60% diantaranya adalah whey yang lebih mudah dicerna 

dibanding dengan kasein (Protein utama susu sapi)  (Perinasia, 

2003).  

 

h. Mineral 

Mineral utama dalam ASI ialah kalsium yang mempunyai fungsi 

untuk pertumbuhan jaringan otot rangka, transmisi jaringan saraf dan 

pembekuan darah. Walaupun tingkat kalsium ASI lebih rendah 

dibanding susu sapi, namun tingkat penyerapannya lebih besar. 

Kandungan zat besi dalam ASI dan susu sapi sama-sama rendah dan 

bervariasi, namun bayi yang mendapat ASI mempunyai risiko lebih 

kecil untuk mengalami kekurangan zat besi dibanding dengan bayi 

yang mendapat susu formula (Hegar dkk, 2008).  

 

i. Vitamin  

ASI cukup mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh bayi.  

Vitamin K yang berfungsi sebagai katalisator pada proses 

pembekuan darah terdapat dalam ASI dengan jumlah yang cukup 

dan mudah diserap.  Dalam ASI juga banyak terdapat vitamin E 

terutama di kolostrum (Perinasia, 2003).  
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Air susu ibu sering disebut sebagai darah putih karena mengandung 

sel-sel yang penting dalam pemusnahan fagosit atau kuman dan 

merupakan perlindungan pertama pada saluran cerna bayi. Sama 

seperti halnya sistem imun pada umumnya, ASI juga memiliki faktor 

pertahanan spesifik dan non spesifik (Hegar dkk, 2008). 

 

Dilihat dari sudut pandang pertahanan,  ASI mengandung berbagai 

zat yang berfungsi sebagai pertahanan nonspesifik maupun spesifik.  

Pertahanan nonspesifik diperankan oleh sel seperti makrofag dan 

neutrofil serta produknya dan faktor protektif larut, sedangkan sel 

spesifik oleh sel limfosit dan produknya (Akib dkk, 2010). 

 

a. Pertahanan non spesifik ASI 

1) Sel makrofag 

Sel makrofag ASI adalah sel fagosit yang aktif, sehingga 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada infeksi 

mukosa usus. Selain sifat fagositnya, sel makrofag juga 

memproduksi lisozim, C3 dan C4, laktoferin, monokin 

seperti IL-1, serta enzim lainnya (Akib dkk, 2010).  

 

2) Sel neutrofil 

Neutrofil yang ada dalam ASI mengandung IgA yang 

dianggap sebagai alat transpor IgA dari ibu ke bayi. Peran 

neutrofil ASI lebih kepada melindungi jaringan payudara 
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ibu agar tidak terjadi infeksi pada permulaan laktasi (Hegar 

dkk, 2008) 

 

3) Lisozim 

Lisozim yang diproduksi makrofag, neutrofil, dan epitel 

kelenjar payudara dapat melisiskan dinding sel bakteri gram 

positif yang ada pada mukosa usus. Kadar lisozim ASI 

adalah 0,1 mg/ml yang bertahan sampai tahun kedua laktasi, 

bahkan sampai penyapihan (Akib dkk, 2010).  

 

Lisozim adalah enzim yang dapat memecah dinding bakteri 

dan antiinflamatori. Bekerja sama dengan peroksida dan 

askorbat untuk menyerang bakteri E. coli dan sebagian jenis 

Salmonella. Keunikan lisozim adalah bila faktor lain 

menurun kadarnya sesuai dengan tahapan pemberian ASI 

ataupun usia bayi, maka kadar lisozim justru meningkat 

pada 6 bulan pertama kelahiran. Hal ini menguntungkan 

karena setelah 6 bulan bayi mulai mendapat makanan padat 

dan lisozim merupakan faktor protektif terhadap 

kemungkinan serangan bakteri patogen dan penyakit diare 

pada periode ini (Perinasia, 2003).  

 

 

 



25 
 

4) Komplemen 

Komplemen adalah protein yang berfungsi sebagai penanda 

sehingga bakteri yang ditempel oleh komplemen dapat 

dengan mudah dikenali oleh sel pemusnah. Komplemen 

juga dapat langsung menghancurkan bakteri. Pada laktasi 2 

minggu kadar komplemen menurun dan kemudian menetap 

yaitu dengan kadar C3= 15mg/dl dan C4=10 mg/dl (Hegar 

dkk, 2008; Akib dkk, 2010) 

 

5) Sitokin 

Sitokin meningkatkan jumlah antibodi IgA kelenjar ASI. 

Sitokin yang berperan dalam sistem imun di dalam ASI 

adalah IL-1 yang berfungsi mengaktifkan limfosit T. Sel 

makrofag juga menghasilkan TNF-α dan IL-6 yang 

mengaktifkan limfosit B sehingga antibodi IgA meningkat 

(Hegar dkk, 2008).  

 

6) Laktoferin 

Laktoferin yang diproduksi makrofag, netrofil dan epitel 

kelenjar payudara bersifat bakteriostatik, dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri karena merupakan glikoprotein yang 

dapat mengikat besi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

sebagian besar bakteri aerob seperti stafilokokus dan E.coli. 

Konsentrasi laktoferin tertinggi berada pada kolostrum 



26 
 

yakni sebesar 5-6 mg/mL, kosentrasi tersebut menurun pada 

minggu keempat laktasi menjadi 2mg/mL dan 

dipertahankan pada konsentrasi 1mg/mL (Akib dkk, 2010; 

Jones and Bartlett, 2013) 

 

7) Peroksidase 

Peroksidase adalah enzim yang dapat menghancurkan 

kuman patogen. Di dalam ASI tidak ditemukan peroksidase 

yang dapat menyebabkan reaksi peradangan di dinding usus 

bayi, kalaupun ada kadarnya sangat kecil (Hegar dkk, 

2008). 

 

b. Pertahanan spesifik ASI 

1) Limfosit T 

Sel limfosit T merupakan 80% dari sel limfosit yang 

terdapat dalam ASI. Sel limfosit T dapat menghancurkan 

kapsul bakteri E. coli. Sel limfosit T ASI merupakan sub 

populasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan sistem imun 

lokal (Akib dkk, 2010) 

 

2) Immunoglobulin (Antibodi) 

Immunoglobulin dihasilkan oleh sel limfosit B. Limfosit B 

terutama menghasilkan sekretori IgA yang tahan terhadap 

tripsin di saluran cerna dan keasaman lambung bayi. IgM 
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akan ditransfer pada awal kehidupan bayi sebagai 

perlindungan terhadap E.coli dan polio, bila ibu sebelumnya 

sudah pernah terpajan bakteri atau virus tersebut. 

Immunoglobulin dominan pada ASI adalah IgA (Hegar dkk, 

2008; Jones and Bartlett, 2013). 

 

3) IgA sekretori  

Imunogloblin A banyak ditemukan pada permukaan saluran 

cerna dan saluran napas. Dua molekul immunoglobulin A 

bergabung dengan komponen sekretori membentuk IgA 

sekretori (sIgA). Fungsi utama sIgA adalah mencegah dan 

menghambat melekatnya kuman patogen pada dinding 

saluran cerna (Hegar dkk, 2008). 

 

Kadar sIgA ASI berkisar antara 5,0-7,5 mg/dl. Pada 4 bulan 

pertama bayi yang mendapat ASI eksklusif akan mendapat 

0,5 g sIgA/hari atau sekitar 75-100 mg/kgBB/hari. 

Konsentrasi sIgA yang tinggi ini dipertahankan sampai 

tahun kedua laktasi (Akib dkk, 2010).  

 

ASI meningkatkan IgA pada mukosa traktus respiratorius dan kelenjar 

saliva bayi pada 4 hari pertama kehidupan. Ini disebabkan karena faktor 

dalam kolostrum yang merangsang perkembangan sistem imun lokal 

bayi.  Hal ini terlihat dari lebih rendahnya penyakit otitis media, 
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pneumonia, bakteriemia, meningitis dan infeksi traktus urinarius pada 

bayi yang mendapat ASI dibanding bayi yang mendapat PASI. Keadaan 

ini lebih nyata terlihat pada usia 6 bulan pertama, namun dapat terlihat 

sampai tahun kedua (Akib dkk, 2010).  

   

Tabel 1: Perbandingan antimikroba ASI dan susu sapi (Akib dkk, 2010). 
 

No  Kandungan  ASI  Susu sapi 

1 Laktoferin  ++++ + 

2 Lisozim  ++++ + 

3 sIgA ++++ + 

4 IgG  + ++++ 

5 Komplemen  + ++++ 

6 Laktoperoksidase  + ++++ 

 

 

 

Pada waktu bayi baru lahir secara alamiah mendapat zat kekebalan tubuh 

dari ibunya melalui plasenta, tetapi kadar zat tersebut akan cepat turun 

setelah kelahiran bayi, padahal dari waktu bayi lahir sampai bayi berusia 

beberapa bulan, bayi belum dapat membentuk kekebalan sendiri secara 

sempurna, sehingga kemampuan bayi membantu daya tahan tubuhnya 

sendiri menjadi lambat selanjutnya akan terjadi kesenjangan daya tahan 

tubuh.  Kesenjangan daya tahan tersebut dapat diatasi apabila bayi diberi 

ASI (Roesli, 2005). 

 

3. Diare  

 

 

Diare adalah meningkatnya frekuensi buang air besar dan konsistensi tinja 

menjadi cair. Secara sederhana diartikan diare bila frekuensi buang air 

besar lebih dari tiga kali sehari dengan konsistensi cair. Diare dapat dibagi 
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menjadi diare akut dan diare kronik. Disebut diare kronik jika diare sudah 

lebih dari 2 minggu (Sudoyo dkk, 2010).  

 

Diare akut adalah buang air besar pada anak atau bayi lebih dari 3 kali 

perhari disertai konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa darah dan 

lendir yang berlangsung kurang dari satu minggu. Untuk bayi yang 

sedang menjalani ASI eksklusif, diare didefinisikan sebagai 

meningkatnya frekuensi BAB atau konsistensinya menjadi cair menurut 

ibunya abnormal atau tidak seperti biasanya, kadang-kadang frekuensinya 

kurang dari 3 kali perhari namun konsistensi cair, keadaan ini sudah dapat 

disebut diare (Juffrie dkk, 2011).  

 

Klasifikasi diare ke dalam jenis akut dan kronis bersifat mutlak, tetapi 

biasanya diare harus berlangsung paling sedikit 2 minggu untuk dapat 

disebut kronis.  Hal ini didasarkan pada anamnesis umum tentang gejala 

diare. Diare adalah keluarnya tinja air dan elektrolit yang hebat. Pada 

bayi, volume tinja lebih dari 15g/kg/24 jam disebut diare (Behrman dkk, 

2000). 

 

a. Faktor Risiko diare 

 

Faktor risiko penularan enteropatogen antara lain: tidak memberikan 

ASI secara penuh untuk 4-6 bulan pertama kehidupan bayi, tidak 

memadainya penyediaan air bersih, pencemaran air oleh tinja, 
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kurangnya sarana kebersihan, kebersihan lingkungan dan pribadi yang 

buruk, penyimpanan makanan yang tidak higienis dan cara 

penyapihan yang tidak baik. Selain hal-hal tersebut, beberapa faktor 

yang dapat meningkatkan kecenderungan untuk tertular diare antara 

lain: faktor umur, faktor musim, gizi buruk, imunodefisiensi, 

berkurangnya keasaman lambung, menurunnya motilitas usus, 

menderita campak dalam 4 minggu terakhir dan faktor genetik (Juffrie 

dkk, 2011). 

 

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya diare pada anak-

anak. Beberapa faktor yang telah terbukti secara signifikan 

mempengaruhi diare pada anak adalah faktor anak, faktor ibu, faktor 

lingkungan, faktor sosial ekonomi, dan lain-lain. Dari faktor anak, ada 

beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya diare yaitu umur, status 

gizi, dan pemberian ASI. Sebagian besar kejadian diare anak terjadi 

pada usia dibawah 2 tahun. Anak-anak dibawah 2 tahun sangat rentan 

mengalami diare. Insidensi tertinggi terjadi pada usia 6-11 bulan ada 

saat diberikan makanan pendamping ASI (Juffrie dkk, 2011; 

Adisasmito, 2007). 

 

Faktor ibu yang dapat manjadi pencetus diare pada anak adalah 

pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dari faktor lingkungan seperti 

sarana air bersih, sarana pembuangan limbah, dan jamban. Faktor 
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sosial ekonomi yang dapat berperan dalam terjadinya diare anak 

adalah status sosial ekonomi keluarga (Adisasmito, 2007).  

 

b. Etiologi diare 

 

Penyebab diare non infeksi pada anak adalah kelainan anatomi saluran 

cerna, malabsorbsi, alergi, keracunan makanan, dan neoplasma. Diare 

infeksi pada anak dapat disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit 

(Behrman dkk, 2000). Berikut adalah gambar mikroorganisme 

penyebab diare infeksius:  

 
Gambar 1. Agen penyebab diare infeksi. Sumber: World 

Gastroenterology Organisation (2008). 

 

 

c. Patogenesis Diare 

 

Patogenesis terjadinya diare yang disebabkan oleh virus yaitu, virus 

yang menyebabkan diare pada manusia secara selektif menginfeksi 

dan menghancurkan sel ujung-ujung vili pada usus halus. Virus akan 

menginfeksi lapisan epitel di usus halus dan menyerang vili di usus 
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halus. Hal ini menyebabkan fungsi absorbsi usus halus terganggu. Vili 

mengalami atrofi dan tidak dapat mengabsorbsi cairan dan makanan 

dengan baik. Diare karena infeksi bakteri terjadi melalui salah satu 

mekanisme yang berhubungan dengan pengaturan transpor ion dalam 

sel-sel usus. Infeksi oleh bakteri seperti E.coli, shigella, dan 

salmonella, sedikit berbeda dengan infeksi virus, perbedaannya adalah 

bakteri-bakteri ini dapat menembus sel mukosa usus halus sehingga 

dapat menyebabkan reaksi sistemik (Juffrie dkk, 2011).  

 

d. Manifestasi klinis diare 

 

Infeksi usus menimbulkan tanda dan gejala gastrointestinal serta 

gejala lainnya bila terjadi komplikasi ekstra intestinal termasuk 

manifestasi neurologik. Penderita dengan diare cair, akan 

mengeluarkan tinja yang mengandung sejumlah ion natrium, klorida, 

dan bikarbonat. Hal tersebut dapat menyebabkan dehidrasi dan 

asidosis metabolik. Bila terdapat demam biasanya karena proses 

peradangan. Demam umumnya terjadi pada penderita dengan 

inflammatory diare. Mual dan muntah adalah simptom non spesifik 

yang timbul yang mungkin disebabkan oleh organisme yang 

menginfeksi saluran cerna bagian atas seperti: Enterik virus, Giardia 

dan bakteri yang memproduksi enterotoksin. 
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Tebel 2. Gejala klinis dieare oleh berbagai penyebab. 

 

No Gejala  Rotavirus  Shigella  Salmonella  ETEC Kolera  

1  Masa tunas 17-72 jam  24-48 

jam 

6-72 jam 6-72 

jam  

48-72 

jam 

2 Panas  + ++ ++ - - 

3 Mual 

muntah 

Sering  Jarang  Sering  + Sering  

4 Lamanya 

sakit  

5-7 hari >7 hari 3-7 hari 2-3 

hari 

3 hari 

5 Frekuensi  5-10x/hari >10x/hari Sering  Sering  Terus 

menerus 

6 Konsistensi  Cair  Lembek  Lembek  Cair  Cair  

Sumber: Juffrie dkk, 2011 

 

 

 

e. Manajemen Diare 

 

Manajemen dehidrasi merupakan dasar terapi untuk diare pada anak. 

Anak-anak, terutama bayi, lebih rentan daripada orang dewasa 

terhadap dehidrasi karena kebutuhan cairan dan elektrolit dasar 

perkilogramnya lebih besar karena mereka tergantung pada orang lain 

untuk memenuhi kebutuhan ini. Rehidrasi oral biasanya merupakan 

pilihan terapi untuk semua kecuali pada dehidrasi berat (Behrman dkk, 

2000).  

 

Strategi pengendalian penyakit diare yang dilaksanakan pemerintah 

salah satunya adalah melaksanakan tatalaksana penderita diare yang 

standar di sarana kesehatan melalui Lima Langkah Tuntaskan Diare ( 

Lintas Diare). Lima langkah tersebut adalah memberikan oralit sesuai 
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derajat dehidrasi,  memberikan zink, tetap memberikan ASI, 

memberikan antibiotik sesuai indikasi, dan memberikan nasihat pada 

orang tua atau pengasuhnya. Nasihat yang disampaikan adalah, anak 

harus dibawa kembali ke pelayanan kesehatan jika diare lebih sering, 

muntah berulang, sangat haus, makan atau minum sedikit, timbul 

demam, tinja berdarah dan tidak membaik dalam 3 hari (Kemenkes 

RI, 2011)  

 

f. Pencegahan Diare 

 

Pencegahan diare yang dapat dilakukan secara dini menurut 

Kemenkes RI (2011) dalam buletin jendela data dan informasi 

kesehatan “Situasi diare di Indonesia” yakni pemberian ASI, 

pemberian makanan pendamping ASI secara bertahap dan tahu kapan, 

apa, dan bagaimana makanan pendamping ASI diberikan, 

menggunakan sumber air yang bersih untuk dikonsumsi, mencuci 

tangan, menggunakan jamban yang sehat, membuang tinja bayi 

dengan benar dan pemberian imunisasi campak.  

 

 
 


