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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi karena 

mengandung semua zat gizi yang paling sesuai dengan kebutuhan bayi  

(Hegar, 2008).  ASI mengandung lebih dari 200 unsur pokok, antara lain zat 

putih telur, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, faktor pertumbuhan, hormon, 

enzim, zat kekebalan, dan sel darah putih (Roesli, 2001). 

Program Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu (PP-ASI) khususnya 

ASI Eksklusif merupakan program prioritas pemerintah, karena dampaknya 

yang luas terhadap status gizi dan kesehatan balita (Roesli, 2005).  Menurut 

Utami Roesli (2001), ASI eksklusif adalah bayi hanya diberikan ASI, tanpa 

diberi tambahan cairan lain, seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, bahkan 

air putih sekalipun. Selain tambahan cairan bayi juga tidak diberi makanan 

padat lain, seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur, nasi tim dan 

lain-lain. Program ASI eksklusif merupakan sebuah program terbaik bagi 

tumbuh kembang seorang bayi dengan hanya memberikan ASI saja sampai 

bayi berusia enam bulan. 

Secara nasional cakupan pemberian ASI Eksklusif di Indonesia 

menunjukan kecenderungan menurun. Target pencapaian pemberian ASI 

Eksklusif nasional sekitar 80% sedangkan target pencapaian pemberian ASI 

Eksklusif di Jawa Tengah sekitar 55% yang berarti bahwa total jumlah ibu 
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menyusui 55% memberikan ASI nya secara eksklusif. Data yang ada di Dinas 

Kesehatan Jawa Tengah tahun 2007 cakupan jumlah bayi yang diberi ASI 

eksklusif baru mencapai 32,93% (Sakti, 2009). Dan data Dinas Kesehatan 

Kabupaten Boyolali cakupan jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif tahun 

2012 mencapai 38% dan tahun 2013 mencapai 55,1%. Bentuk pencatatan 

pelaporan oleh petugas gizi tidak lengkap bahkan isian capaian masih kosong, 

hal ini merupakan satu hal yang menjadi perhatian dinas kesehatan terkait 

laporan dari bawah. Pencapaian angka tersebut menunjukkan bahwa petugas 

Gizi sebagai pembuat laporan kurang memahami pentingnya laporan sebagai 

tolok ukur pencapaian target cakupan. 

Berdasarkan data sekunder Cakupan Pemberian ASI Eksklusif 

Kabupaten Boyolali tahun 2013 selama satu tahun terdapat 12 Puskesmas dari 

total jumlah 29 puskesmas yang tidak memberikan pelaporan cakupan ASI 

Eksklusif. Atau ada 41,38% yang tidak melaporkan Cakupan ASI Eksklusif. 

Dimana dalam format capaian ASI Eksklusif yang seharusnya diisi tetapi 

masih kosong. Hal ini disebabkan pengetahuan, motivasi dan supervisi yang 

kurang. Pelaporan cakupan ASI Eksklusif dilaporkan kepada Dinas Kesehatan 

Kabupaten 6 bulan sekali, yaitu pada bulan Maret dan September. 

Studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2014 di 

Wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali didapatkan bahwa cakupan 

ASI  Eksklusif tidak terlaporkan karena masih belum paham tentang format 

pengisian yang baru, kurang keinginan untuk belajar dan mempelajari tentang 

format yang terbaru. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Seksi Gizi 
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Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Berdasarkan latar belakang di atas 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan antara 

pengetahuan dan motivasi dengan perilaku pencatatan dan pelaporan ASI 

Eksklusif di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis 

merumuskan masalah: “Adakah hubungan antara pengetahuan dan motivasi 

dengan perilaku pencatatan dan pelaporan ASI Eksklusif di wilayah Dinas 

Kesehatan Kabupaten Boyolali?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara pengetahuan dan motivasi dengan perilaku 

pencatatan dan pelaporan ASI Eksklusif di wilayah Dinas Kesehatan 

Kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden yang meliputi umur, pendidikan 

dan masa kerja. 

b. Mengetahui pengetahuan responden mengenai pencatatan dan 

pelaporan ASI Eksklusif 

c. Mengetahui motivasi responden mengenai pencatatan dan pelaporan 

ASI Eksklusif 
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d. Mengetahui perilaku responden dalam pecatatan dan pelaporan ASI 

Eksklusif 

e. Menganalisis hubungan pengetahuan dengan perilaku responden dalam 

pecatatan dan pelaporan ASI Eksklusif 

f. Menganalisis hubungan motivasi dengan perilaku responden dalam 

pecatatan dan pelaporan ASI Eksklusif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah pengetahuan mengenai ASI Eksklusif dan 

manfaatnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Petugas Kesehatan 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan petugas kesehatan dalam 

upaya peningkatan cakupan jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif. 

b. Bagi Masyarakat 

Sebagai tambahan informasi melalui penyuluhan bagi ibu yang 

memiliki bayi agar lebih mengoptimalkan pemberian ASI Eksklusif. 

c. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan penerapan teori yang telah diperoleh 

selama perkuliahan. 

 

 


