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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Air Susu Ibu (ASI) adalah minuman alamiah untuk semua bayi cukup bulan 

selama usia bulan-bulan pertama kelahiran (Barness dan Curran, 2000). ASI 

merupakan makanan yang terbaik karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk 

pertumbuhan dan perkembangan bayi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

kemudian menetapkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif bagi bayi di 

Indonesia sejak bayi baru lahir sampai dengan bayi berumur 6 bulan dan 

dianjurkan untuk dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun dengan pemberian 

makanan tambahan yang sesuai (KEPMENKES, 2004). 

Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa bayi yang mendapatkan ASI 

eksklusif lebih rendah terkena infeksi telinga, infeksi pernafasan, diare dan 

kelainan kulit atopik. Pemberian ASI eksklusif ini juga menurunkan angka 

mortalitas dan morbiditas, mengoptimalkan pertumbuhan bayi, membantu 

perkembangan kecerdasan anak dan meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi. 

Sedangkan manfaat untuk ibu yaitu mempercepat pengembalian berat badan 

seperti sebelum ibu hamil dan membantu memperpanjang jarak kehamilan (Arora 

et al., 2000; Fikawati dan Syafiq, 2010). 

Fikawati dan Syafiq (2010) dalam Makara Kesehatan menyebutkan bahwa 

Indonesia telah menargetkan cakupan ASI eksklusif 6 bulan sebesar 80%. Data 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 1997-2007 memperlihatkan 

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

menjadi 39,5% dan 32% pada tahun 2003 dan 2007. Sementara itu, secara 

nasional cakupan pemberian ASI eksklusif berfluktuasi dan menunjukkan 

kecenderungan menurun selama 3 tahun terakhir. Pada sebuah data statistik 

memperlihatkan bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan 

turun dari 62,2% pada tahun 2007 menjadi 56,2% pada tahun 2008. Sedangkan 

cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai 6 bulan turun dari 28,6% pada 

tahun 2007 menjadi 24,3% pada tahun 2008 (Minarto, 2010). 
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Berbagai faktor telah ditemukan berhubungan dengan pemberian ASI 

eksklusif yaitu faktor sosial, psikologi, emosi dan lingkungan (Pisacane, et al., 

2005). Ditambahkan lagi berkaitan dengan tempat tinggal, etnis ibu, tingkat 

pendidikan, tingkat penghasilan, pekerjaan ibu, status merokok ibu, paritas, usia 

kehamilan, jumlah anak di bawah usia 12 tahun, dukungan suami dalam menyusui 

dan praktik berbagi tempat tidur (Tan, 2011). 

Tan (2011) dalam sebuah penelitiannya di Malaysia menunjukkan bahwa 

praktik menyusui secara eksklusif lebih banyak ditemukan pada ibu yang 

didukung oleh suami dibandingkan tanpa dukungan suami. Berdasarkan penelitian 

Clifford dan McIntyre tahun 2008, menunjukkan bahwa suami, keluarga dan 

teman-teman dapat memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung 

menyusui. Seperti halnya pada suami yang berperan aktif dalam memilih metode 

dan menentukan pemberian makanan pada bayi (Laanterä, et al., 2010). 

Pengetahuan suami berperan untuk mendorong, membantu, dan 

menghargai istri dalam proses menyusui, serta berbagi pekerjaan rumah tangga 

dan pengasuhan anak (L. A, Rempel dan J. K, Rempel, 2011). Sikap suami 

berpengaruh terhadap niat ibu untuk menyusui dan durasi menyusui menjadi lebih 

lama ketika suami mempunyai sikap yang positif, sehingga pengetahuan dan sikap 

suami berkaitan erat dengan suami untuk mendukung pemberian ASI (Rivera-

Alvarado, et al., 2006). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Evariny (2010) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan suami terhadap pemberian 

ASI. Pengetahuan suami yang tinggi mempunyai prevalensi 1,84 kali lebih tinggi 

untuk mempraktikkan pemberian ASI secara eksklusif dibandingkan dengan 

suami yang berpengetahuan rendah. Praktik pemberian ASI secara eksklusif 

mempunyai kemungkinan 3,09 kali lebih tinggi pada kelompok suami yang 

mempunyai sikap yang positif dibandingan kelompok suami yang memiliki sikap 

negatif. 

Pada penelitian lain ditemukan bahwa sebesar 83,6% dan 59,1% suami 

memiliki tingkat pengetahuan rendah tentang manajemen laktasi prenatal dan 

postnatal. Pengetahuan manajemen laktasi prenatal dan postnatal tidak 
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berhubungan dengan praktik inisiasi menyusu segera, tetapi pengetahuan 

manajemen laktasi postnatal berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif 

(pv=0,04). Sebesar 62,7% suami menunjukkan sikap kurang mendukung pada saat 

kelahiran, tetapi 89,6% dan 61,9% menunjukkan dukungannya ketika masa 

kehamilan dan menyusui. Dalam studi ini sikap suami selama masa kehamilan 

dan menyusui merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi praktik 

inisiasi menyusu segera (pv=0,03) dan pemberian ASI eksklusif (pv=0,01) 

(Destriatania, 2010). 

Berdasarkan data di atas maka penulis ingin meneliti hubungan antara 

pengetahuan dan sikap suami tentang pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja 

posyandu Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini yakni:  

Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap suami tentang 

pemberian ASI eksklusif? 

 

C. Tujuan 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara pengetahuan dan sikap suami tentang pemberian ASI eksklusif. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoretis:  

Memberikan informasi dan menambah wawasan peneliti mengenai hubungan 

antara pengetahuan dan sikap suami terhadap pemberian ASI eksklusif. 

2. Manfaat Praktis:  

Memberikan kebijakan dan pertimbangan pada instansi yang berwenang untuk 

meningkatkan promosi kepada suami dalam mendukung istri untuk 

memberikan ASI eksklusif. 

 

 

 


