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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Nutrisi bagi bayi dan anak adalah pondasi bagi pertumbuhan badan 

yang sehat yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan yang 

optimal. Sudah menjadi pendapat umum bahwa kondisi gizi yang optimal dari 

anak-anak sekarang, terutama pada masa bayi adalah sesuatu hal yang mutlak 

demi kesehatan dan pertumbuhan yang baik pada masa mendatang. Salah satu 

nutrisi yang terbaik bagi bayi baru lahir adalah ASI. Setiap ibu menghasilkan 

air susu yang biasa kita sebut dengan ASI, sebagai makanan alami yang 

disediakan untuk bayi (Roesli, 2009). 

Jumlah ibu yang bersalin pada tahun 2009 sebanyak 4.622.741 jiwa, 

dari jumlah tersebut ditargetkan cakupan ASI eksklusif 6 bulan sebesar 80% 

atau 3.698.192 jiwa, namun demikian angka ini sangat sulit untuk dicapai 

bahkan dan hanya tercapai sebesar 43,1% (1.992.401 jiwa). Data Survei 

Demografi dan Kesehatan Indonesia 1997-2007 memperlihatkan terjadinya 

penurunan prevalensi ASI eksklusif dari 40,2% pada tahun 1997 menjadi 

39,5% dan 32% pada tahun 2003 dan 2007 (Fikawati & Syafiq, 2009). 

Angka pengguna susu formula semakin tahun semakin meningkat, 

sebagai akibat sulitnya pencapaian pemberian ASI eksklusif kepada bayi. 

Selain itu penyebab lain adalah gencarnya iklan produk susu formula 

diberbagai media. Alasan lain bahwa ibu menggunakan susu formula adalah 
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produksi ASI ibu yang kurang untuk mencukupi kebutuhan bayinya (Roesli, 

2009). 

Angka kesakitan bayi di Indonesia pada tahun 2009 akibat dari 

kurangnya pemberian ASI eksklusif pada bayi yang berumur kurang dari 6 

bulan mencapai 54% pada bayi usia dua sampai tiga bulan, sementara 19% 

pada bayi usia tujuh sampai sembilan bulan. Lebih memprihatinkan 13% bayi 

di bawah dua bulan telah diberi susu formula dan satu dari tiga bayi usia dua 

sampai tiga bulan telah diberi makanan tambahan (Sentra Laktasi Indonesia, 

2010). 

Berdasarkan data demografi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2009 pencapaian ASI sekitar 65%. Hal ini berarti masih 

terdapat 35% ibu yang belum memberikan ASI pada bayinya. Data Dinas 

Kesehatan Surakarta angka cakupan ASI pada tahun 2007 sebanyak 13,77%, 

tahun 2008 sebanyak 10,27%, tahun 2009 sebanyak 22,48%, target pencapaian 

ASI tahun 2010 sekitar 80%, tetapi cakupan jumlah bayi yang diberi ASI baru 

mencapai 20,35%. Masih jauhnya pencapaian target yang dapat dipenuhi 

disebabkan adanya faktor dari ibu, seperti ibu yang bekerja dimana jadwal 

pemberian ASI yang seharusnya diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan 

bayi. Data terakhir dari Dinkes Kota Surakarta di Kecamatan Banjarsari 

cakupan ASI tahun 2010 sekitar baru mencapai 25,04% dari target 80%. 

Meskipun pemerintah telah menghimbau pemberian ASI, angka 

pemberian ASI masih sangat rendah. Berdasarkan hasil Survey Kesehatan 

Rumah Tangga (SKRT) tahun 2004, ditemukan berbagai alasan ibu-ibu 
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menghentikan pemberian ASI kepada bayinya, diantaranya produk ASI 

kurang (32%), ibu bekerja (16%), ingin dianggap modem (4%), masalah pada 

putting susu (28%), pengaruh iklan susu formula (16%) dan peran lain 

terutama suami (4%) (Amalia, 2010). 

Roesli (2007), fenomena kurangnya pemberian ASI disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya: pengetahuan ibu yang kurang memadai tentang 

ASI, beredarnya mitos yang kurang baik, serta kesibukan ibu bekerja dan 

singkatnya cuti melahirkan, merupakan alasan yang diungkapkan oleh ibu 

yang tidak menyusui sangat sulit dilaksanakan sesuai harapan. Akibat dari 

bayi yang tidak mengkonsumsi ASI antara lain bayi mudah terserang penyakit 

seperti diare, terganggunya pertumbuhan dan perkembangan bayi. 

Kesibukan ibu bekerja yang banyak menyita waktu salah satunya 

adalah menjadi buruh pabrik. Menurut undang-undang ketenagakerjaan pasal 

77 ayat 2 tentang waktu kerja menyebutkan bahwa setiap pengusaha wajib 

melaksanakan ketentuan waktu kerja yang meliputi 7 jam dalam satu hari, 40 

jam dalam satu minggu dan 6 hari untuk satu minggu. Sehingga kebanyakan 

ibu yang bekerja di pabrik frekwensi pemberikan ASI kepada bayinya menjadi 

berkurang. 

Berdasarkan observasi peneliti di wilayah kerja puskesmas Banjarsari 

pada tanggal 10 Agustus 2011, dari 6 ibu yang memeriksakan kesehatan 

anaknya, terdapat 4 ibu adalah seorang pekerja di pabrik garmen, sementara 2 

ibu adalah Ibu Rumah Tangga. Menurut informasi dari 4 ibu pekerja buruh 

garmen, semua memberikan ASI namun ibu juga memberikan tambahan susu 
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formula, dengan alasan bahwa selama ibu bekerja di pabrik, anaknya hanya 

dapat mengkonsumsi susu formula. Anak diberikan ASI pada saat ibu sudah di 

rumah. Data dari Kantor Kecamatan Banjarsari menunjukkan bahwa 

penduduk Banjarsari yaitu ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik menempati 

urutan pertama dibandingkan dengan di kecamatan lain di kota Surakarta. 

Tahun 2010 data demografi penduduk di Kecamatan Banjarsari, menunjukkan 

bahwa ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik tercatat 439 orang dan paling 

banyak memiliki anak bayi usia 2- 6 bulan.  

Keterangan dari 2 ibu rumah tangga, menyatakan bahwa terdapat 

seorang ibu yang juga memberikan ASI dan tambahan susu formula. Alasan 

ibu memberikan susu formula adalah produksi ASI ibu tidak mencukupi 

kebutuhan putranya, sehingga ibu memutuskan untuk memberikan susu 

formula.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang gambaran pemberian ASI pada ibu pekerja  buruh pabrik  di 

wilayah Kerja Puskesmas Banjarsari Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana gambaran pemberian ASI pada ibu pekerja  buruh pabrik  

di wilayah kerja Puskesmas Banjarsari Surakarta? 
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C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran pemberian ASI pada ibu pekerja  buruh pabrik  di 

wilayah kerja Puskesmas Banjarsari Surakarta 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan cara dan waktu pemberian ASI kepada bayinya. 

b. Mendeskripsikan hambatan yang dialami ibu dalam memberikan ASI 

kepada bayinya. 

c. Mendeskripsikan solusi ibu apabila produksi ASI berkurang atau tidak 

keluar. 

 
D. Manfaat 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti tentang manfaat ASI dan faktor-faktor 

yang menghambat ASI. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu 

pengetahuan bagi masyarakat terutama ibu-ibu menyusui mengenai 

pemberian ASI. 

3. Bagi Kader 

Kader diharapkan lebih mengetahui manfaat ASI untuk bayi, dan 

menghimbau kepada ibu-ibu untuk memberikan ASI kepada bayi guna 

mendukung pemenuhan gizi yang dibutuhkan bayi.  

4. Bidang Ilmu 



6 

 

Menambah referensi perpustakaan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, memberi masukan dan saran mengenai ASI  

 

E. Keaslian Penelitian  

1. Siregar (2004) “Pemberian ASI eksklusif dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya.” Hasil penelitian bahwa kecenderungan menurunnya 

pelaksanaan pemberian ASI di kota-kota besar yang diakibatkan oleh 

gencarnya promosi iklan susu kaleng atau susu formula. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dari 

segi subyek penelitian, tempat dan waktu. 

2. Emilia (2008) “Pengaruh Penyuluhan ASI Eksklusif  terhadap 

Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil di Mukim Laure –E Kecamatan 

Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue (NAD)”. Jenis penelitian ini adalah 

kuasi eksperimental dengan rancangan one group pre-test dan post-test. 

hasil penelitian bahwa penyuluhan sebagai upaya promosi kesehatan 

memberikan pengaruh dalam peningkatan pengetahuan dan sikap ibu 

hamil terhadap pemberian ASI eksklusif.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dari 

segi subyek penelitian, tempat dan waktu, teknik analisis data, 

3. Kian (2008) “Kajian Lama Pemberian ASI eksklusif Pada Kelompok Ibu 

Bekerja dan tidak bekerja di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor 

Tengah Selatan “ jenis penelitian ini adalah survey analitik dengan 

rancangan cros sectional. Hasil penelian bahwa ibu tidak bekerja lebih 

lama dalam pemberian ASI eksklusif dari pada ibu bekerja. 
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Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dari 

segi subyek penelitian, tempat dan waktu, teknik analisis data. 

 


