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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menyusui merupakan hak setiap ibu tidak terkecuali pada ibu yang 

bekerja, maka agar dapat terlaksananya pemberian ASI dibutuhkan informasi 

yang lengkap mengenai manfaat dari ASI dan menyusui serta bagaimana 

melakukan manajemen laktasi. Selain itu diperlukan dukungan dari pihak 

manajemen, lingkungan kerja, dan pemberdayaan pekerja wanita sendiri. 

(Depkes,2005) 

Manajemen Laktasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh ibu untuk 

menunjang keberhasilan menyusui, Manajemen laktasi dimulai pada masa 

kehamilan, setelah persalinan, dan masa menyusui bayi. Pada ibu bekerja 

ruang lingkup manajemen laktasi periode  postnatal meliputi ASI eksklusif, 

cara menyusui, memeras ASI, menyimpan ASI peras, dan memberikan ASI 

peras. (Siregar, 2009) 

World Health Organization (WHO) merekomendasikan pamberian 

ASI Eksklusif sekurang-kurangnya selama 6 bulan pertama kehidupan dan 

dilanjutkan dengan makanan pendamping sampai usia 2 tahun, rekomendasi 

serupa juga oleh American Academy of Pediatrics (AAP), Academy of 

Breasfeeding Medicine demikian pula oleh Ikatan Dokter  Anak Indonesia 

(IDAI) (Suradi,dkk,2010). 
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Pencapaian ASI Eksklusif masih kurang, hal ini berdasarkan data yang 

diperoleh dari profil kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2008 menunjukkan cakupan pemberian ASI eksklusif hanya sekitar 28,96%, 

terjadi sedikit peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang 

mencapai 27,35%. Angka ini dirasakan masih sangat rendah bila dibandingkan 

dengan target pencapaian ASI eksklusif tahun 2010 sebesar 80%. (Dinkes, 

2008). 

Beberapa hal yang menghambat pemberian ASI eksklusif diantaranya 

adalah : rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga lainnya mengenai manfaat 

ASI dan cara menyusui yang benar, kurangnya pelayanan konseling laktasi 

dan dukungan dari petugas kesehatan, faktor sosial budaya, gencarnya 

pemasaran susu formula, dan faktor ibu yang bekerja.(Dinkes,2008). 

Berdasarkan studi pendahuluan di Puskesmas Kartasura terdapat 12 

wilayah desa dengan presentase ibu yang memberikan ASI Eksklusif umur 0-6 

bulan  pada bulan November 2011 sebesar 34,54 % yang berarti dapat 

disimpulkan bahwa pemberian ASI Eksklusif masih rendah dari target 

pencapaian ASI eksklusif sebesar 80%. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Pucangan 

(merupakan salah satu desa yang termasuk wilayah kerja Puskesmas 

Kartasura) kepada 5 ibu, menyatakan bahwa ibu tidak memberikan ASI secara 

eksklusif. Hal ini disebabkan oleh kesibukan ibu yang bekerja diluar rumah. 

Seperti seorang ibu yang  diwawancarai oleh peneliti menyatakan bahwa ibu 

hanya mendapat cuti bekerja selama 3 bulan, sehingga tidak dapat 

memberikan ASI secara eksklusif. Ibu menyatakan kurang memiliki 
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pengetahuan tentang  manajemen laktasi pada ibu bekerja, seperti cara 

memberikan ASI perah dan cara penyimpanan ASI yang baik selama bekerja 

diluar rumah. Ibu juga menyatakan bahwa ditempat bekerja tidak 

diperbolehkan membawa bayi. Oleh karena itu, ibu menyatakan bahwa lebih 

praktis memberikan susu formula selama anak ditinggal ibu bekerja. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan pengetahuan ibu bekerja 

tentang manajemen laktasi dan dukungan tempat kerja dengan perilaku ibu 

dalam pemberian ASI di wilayah kerja Puskesmas Kartasura “. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “apakah ada hubungan antara pengetahuan ibu bekerja 

tentang manajemen laktasi dan dukungan tempat kerja dengan perilaku ibu 

dalam pemberian ASI di wilayah kerja Puskesmas  Kartasura?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu bekerja tentang 

manajemen laktasi dan dukungan tempat kerja dengan perilaku ibu dalam 

pemberian ASI di wilayah kerja Puskesmas Kartasura. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengetahuan ibu bekerja tentang manajemen laktasi 

di wilayah kerja Puskesmas  Kartasura. 

b. Untuk mengetahui dukungan tempat kerja ibu dalam pemberian ASI di 



  4

wilayah kerja Puskesmas Kartasura. 

c. Untuk mengetahui perilaku ibu dalam pemberian ASI di wilayah kerja 

Puskesmas Kartasura. 

d. Untuk menganalisis hubungan pengetahuan ibu bekerja tentang 

manajemen laktasi dengan perilaku ibu dalam pemberian ASI di wilayah 

kerja Puskesmas Kartasura. 

e. Untuk menganalisis dukungan tempat kerja dengan perilaku ibu dalam 

pemberian ASI di wilayah kerja Puskesmas Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang 

telah didapat. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan 

tentang program manajemen laktasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi Puskesmas Kartasura 

Memberikan informasi mengenai perlunya penyuluhan tentang 

manajemen laktasi beserta perilaku menyusui yang benar. 

b. Bagi Ibu Pekerja ( responden ) 

Sebagai informasi bagi ibu pekerja tentang manajemen laktasi dan 

pemberian ASI.  
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c. Bagi Instansi Tempat Ibu Bekerja 

Sebagai masukan bagi perusahaan untuk mendukung program 

pemberian ASI pada ibu bekerja. 

 

E. Keaslian Penelitian  

Sejauh ini belum didapatkan penelitian yang sama, akan tetapi ada 

beberapa penelitian yang hampir serupa, antara lain : 

1. Karyati Utami ( 2009 ) : “Hubungan Pengetahuan tentang Manajemen 

Laktasi Ibu Primipara dengan Teknik Laktasi di Ruang Post Partum RSU 

Kota Surakarta”. Hasil penelitiannya adalah ada hubungan antara 

Pengetahuan tentang Manajemen Laktasi Ibu Primipara dengan Teknik 

Laktasi di Ruang Post Partum RSU Kota Surakarta. 

2. Setyowati Exsi (2007) : “ Hubungan Pengetahuan Kesehatan tentang ASI 

Eksklusif dengan Kemampuan Memberikan Pendidikan Kesehatan ASI 

Eksklusif pada Ibu Prenatal di Puskesmas II Kartasura“. Hasil penelitiannya 

adalah ada hubungan Pengetahuan Kesehatan Tentang ASI Eksklusif 

dengan Kemampuan Memberikan Pendidikan Kesehatan ASI Eksklusif 

pada Ibu Prenatal di Puskesmas II Kartasura. 

3. Desi Ariyana Rahayu (2008): “Tingkat Pengetahuan tentang Penyimpanan 

ASI pada Ibu Bekerja di Asrama Polisi Kalisari Semarang Kecamatan 

Semarang Selatan”. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa 73,3% responden 

memiliki pengetahuan sedang tentang penyimpanan ASI, lama 

penyimpanan ASI, persiapan menyimpan ASI, dan cara menghangatkan 

ASI.  


