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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

       Asma adalah penyakit kronis dengan angka kejadian yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Angka cakupan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif di 

Indonesia cenderung menurun. Lama pemberian ASI dan eksklusifitas pemberian 

ASI diduga berhubungan dengan kadar IgE serum total pada anak asma. 

Penelitian tentang hubungan durasi pemberian ASI dengan kadar IgE total serum 

pada pasien asma anak belum banyak dilakukan. 

       Pada tahun 2014 dilaporkan bahwa sebanyak 334 juta orang menderita 

asma di seluruh dunia. Angka kejadian asma paling tinggi ditemukan pada anak 

yaitu sebanyak 14% anak menderita asma diseluruh dunia (Global Asthma Report, 

2014). Prevalens asma pada anak tahun 2013 di kawasan Asia Pasifik semakin 

meningkat jika dibandingkan 6 sampai 7 tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,6% 

pada anak usia 13 sampai 14 tahun dan 11,4% pada anak 6 sampai 7 tahun. 

Indonesia menempati urutan ke-6 dengan prevalens asma anak pada usia 13 

sampai 14 tahun sebesar 12,4% dan anak usia 6-7 tahun sebesar 4,8% (Wong 

dkk., 2013). Prevalens asma di Bali menempati urutan ke-5 yaitu sebesar 6,2% 

(Riskesdas, 2013).  

       Sebagai penyakit yang bersifat kronis asma memberikan banyak dampak 

pada kehidupan penderitanya. Sebesar 3.300 dolar Amerika Serikat per orang 

harus dikeluarkan untuk pengobatan asma tiap tahunnya sejak tahun 2002 hingga 
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tahun 2007 di Amerika Serikat . Dampak lain penyakit asma adalah biaya yang 

tinggi untuk pengobatan dan sebanyak 59% anak dengan asma harus tidak masuk 

sekolah karena asma di tahun 2008. Asma memengaruhi kualitas hidup 

penderitanya dan berhubungan dengan 3447 kematian (9 kematian per hari) pada 

tahun 2007 (CDC, 2011).  

       Faktor-faktor yang memengaruhi penyakit asma dapat dikelompokan 

menjadi faktor host dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan salah satunya 

adalah faktor diet yaitu berkurangnya pemberian ASI pada anak. Pemberian ASI 

merupakan salah satu faktor protektif terjadinya asma pada anak (Kartasasmita, 

2008; Zulfikar dkk., 2011; Global Initiative for Asthma, 2012). 

       Cakupan ASI eksklusif di seluruh dunia sebesar 38%, berada dibawah 

target cakupan ASI eksklusif dunia tahun 2025 (WHO, 2015). Prevalens ASI 

eksklusif di Indonesia terdapat kecenderungan menurun dari tahun ke tahun.  

Prevalens ASI eksklusif tahun 1987 sebesar 44,5% menurun menjadi 32,4% pada 

tahun 2007 sampai 2008 (WHO, 2009). Cakupan ASI eksklusif di provinsi Bali 

sebesar 69,3%, dibawah angka cakupan target nasional yaitu 80% (Pusat Data dan 

Informasi Departemen Kesehatan RI, 2013).  

       Air susu ibu mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh anak, salah 

satunya adalah Soluble CD14 (sCD14) yang menyebabkan peningkatan sekresi 

interleukin-12 (IL-12). Interleukin-12 akan memperkuat respon Th1 dan 

menghambat jalur Th2 sehingga dapat memberi perlindungan dari terjadinya asma 

dengan mencegah terbentuknya IgE (Lim Benji dkk., 2007 ; Mills, 2001). 
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       Imunoglobulin E adalah isotop antibodi yang mengandung rantai berat ε 

(Amarasekera, 2011).Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kadar IgE 

serum total seperti usia, riwayat penyakit atopi, asap rokok, infestasi cacing, 

pemberian ASI (Amarasekera, 2011).  

       Penelitian tentang hubungan lama pemberian ASI dengan kadar IgE 

serum total pada anak asma belum banyak dilakukan. Penelitian oleh Siltanen 

dkk. pada tahun 2003, pemberian ASI eksklusif kurang dari 3 bulan meningkatkan 

risiko terjadinya peningkatan kadar IgE serum total >130 kU/l sebesar 3,62 kali 

jika dibandingkan pemberian ASI eksklusif >3 bulan (RO =3,62, IK95% 

=1,18-11,06, P =0,024) (Siltanen dkk., 2003). Penelitian oleh Chiu dkk. pada 

tahun 2016, anak yang mendapat ASI eksklusif atau parsial selama 6 bulan 

cenderung memiliki kadar IgE serum total lebih rendah jika dibandingkan dengan 

anak yang tidak mendapat ASI (Chiu dkk., 2016). Penelitian oleh Wright dkk. 

tahun 1999, pemberian ASI oleh ibu yang memiliki kadar IgE serum total rendah 

berhubungan dengan kadar IgE serum total anak yang lebih rendah pada usia 6 

tahun (24,2 IU/ml pada anak yang mendapat ASI dan 44,3 IU/ml pada anak yang 

tidak mendapat ASI dengan nilai P <0,02) (Wright dkk.,1999).  

       Hasil yang berbeda diperoleh pada penelitian yang diadakan di rumah 

sakit universitas Dicle pada tahun 2000 menyatakan bahwa kadar IgE serum total 

pada anak asma berkorelasi dengan paparan asap rokok, hasil uji cukit kulit 

positif, gejala eksema, konjungtivitis alergi, dan rinitis alergi tetapi tidak 

berhubungan dengan lama pemberian ASI dan pemberian susu sapi (Davutoglu 

dkk., 2000). Penelitian di India pada tahun 2013 menyebutkan bahwa peningkatan 



	  

	  

4 

kadar IgE serum total >150 IU/mL berhubungan secara signifikan dengan usia, 

paparan asap rokok, dan peningkatan kadar eosinopil pada anak asma tetapi tidak 

berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan (Lama dkk., 

2013). Kedua penelitian tersebut tidak menunjukan adanya hubungan yang 

signifikan antara kadar IgE serum total pada pasien asma anak dengan lama 

pemberian ASI, tetapi ASI mengandung sCD14 yaitu faktor yang memengaruhi 

keseimbangan antara Th1/Th2 dan menyebabkan peningkatan sekresi IL-12. 

Interleukin-12 akan memperkuat respon Th1 dan menghambat jalur Th2 sehingga 

dapat memberi perlindungan dari terjadinya asma. Salah satu mekanismenya 

adalah dengan mencegah terbentuknya IgE sehingga tidak terjadi peningkatan 

kadar IgE serum total sehingga reaksi hipersensitifitas tipe cepat yang 

menimbulkan gejala asma dapat dicegah (Lim Benji dkk., 2007 ; Mills, 2001). 

       Mengingat meningkatnya prevalens asma sehingga menimbulkan 

berbagai macam konsekuensi merugikan pada penderitanya maka sangatlah 

penting untuk mencegah timbulnya asma pada seorang anak. Salah satu faktor 

protektif untuk terjadinya asma adalah pemberian ASI eksklusif (Oddy dkk., 

2002). Penelitian tentang hubungan antara lama pemberian ASI serta eksklusifitas 

pemberian ASI dengan kadar IgE serum total pada anak asma belum banyak 

dilakukan, sehingga dirasakan penting untuk meneliti hubungan antara lama 

pemberian ASI serta eksklusifitas pemberian ASI dengan kadar IgE serum total 

pada anak dengan asma. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, dapat 
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dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat hubungan antara lama pemberian ASI pada pasien asma 

anak dengan kadar IgE serum total. 

2. Apakah terdapat hubungan antara eksklusifitas pemberian ASI pada 

pasien asma anak dengan kadar IgE serum total. 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan pemberian ASI dengan kadar 

imunoglobulin E serum total pada anak asma.  

1.3.2 Tujuan khusus  

1. Untuk membuktikan bahwa terdapat hubungan antara lama pemberian 

ASI pada pasien asma anak dengan kadar IgE serum total. 

2. Untuk membuktikan bahwa terdapat hubungan antara eksklusifitas 

pemberian ASI pada pasien asma anak dengan kadar IgE serum total. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis  

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori tentang manfaat 

pemberian ASI sebagai faktor protektif terjadinya asma. 

1.4.2 Manfaat praktis  

       Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan 

edukasi kepada orangtua pasien tentang pentingnya pemberian ASI dalam 

mencegah terjadinya asma terutama pada orangtua yang mempunyai riwayat atopi 
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1.5  Keaslian Penelitian  

Tabel 1.1.  

Keaslian Penelitian  

No Peneliti Tah
un  

Judul Desain Partisipan Hasil 

1.  Davutoglu 
dkk. 

2000 Analysis of 
factors 
related to 
total serum 
IgE levels in 
children 
with 
bronchial 
asthma  

Potong 
lintang  

140 anak 
asma 

kadar IgE 
serum total 
pada anak asma 
berkorelasi 
dengan paparan 
asap rokok, 
hasil uji cukit 
kulit positif, 
gejala eksim, 
konjungtivitis 
alergi dan rinitis 
alergi, tetapi 
tidak 
berkorelasi 
dengan lama 
pemberian ASI 
dan pemberian 
susu sapi. 

2.  Lama dkk. 2013  Total serum 
immunoglob
uline E in 
children 
with asthma 

Kasus 
kontrol  

140 
sampel 
berusia 
3-12 tahun  
(70 pasien 
asma dan 
70 
kontrol) 

Kadar IgE 
serum total dan 
Interleukin 4 
pada serum 44 
pasien asma 
menunjukan 
hubungan 
positif yang 
signifikan. 
Kadar IgE >150 
IU/mL secara 
signifikan 
berhubungan 
dengan usia, 
paparan asap 
rokok, 
peningkatan 
eosinofil pada 
pasien asma 
anak.  
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No Peneliti Tah
un  

Judul Desain Partisipan Hasil 

3.  Siltanen 
dkk. 

2003 A dual 
long-term 
effect of 
breastfeedin
g on atopy 
in relation 
to heredity 
in children 
at 4 years of 
age  

 

Kohort 
prosfek
tif  

4674 anak  Pemberian ASI 
eksklusif 
kurang dari 3 
bulan 
meningkatkan 
risiko terjadinya 
peningkatan 
kadar IgE 
serum total 
>130 kU/l 
sebesar 3,62 
kali jika 
dibandingkan 
pemberian ASI 
eksklusif >3 
bulan (RO 
=3,62, IK95% 
=1,18-11,06, P 
=0,024).  

4.  Chiu dkk.  2016  Exclusive or 
partial 
breastfeedin
g for 6 
months is 
associated 
with 
reduced 
milk 
sensitization 
and risk of 
eczema in 
early 
childhood  

 

Kohort  258 anak  Anak yang 
mendapat ASI 
eksklusif atau 
parsial selama 6 
bulan 
cenderung 
memiliki kadar 
IgE serum total 
lebih rendah 
jika 
dibandingkan 
dengan anak 
yang tidak 
mendapat ASI  
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No Peneliti Tah
un  

Judul Desain Partisipan Hasil 

5.  Wright 
dkk.  

1999 Breast-feedi
ng, maternal 
IgE, and 
total serum 
IgE in 
childhood. 

Kohort  664 anak Pemberian ASI 
oleh ibu yang 
memiliki kadar 
IgE serum total 
rendah 
berhubungan 
dengan kadar 
IgE serum total 
anak yang lebih 
rendah pada 
usia 6 tahun 
(24,2 IU/ml 
pada anak yang 
mendapat ASI 
dan 44,3 IU/ml 
pada anak yang 
tidak mendapat 
ASI dengan 
nilai P <0,02)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


