
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik untuk bayi yang 

mengandung sel darah putih, protein dan zat kekebalan yang cocok untuk 

bayi. ASI membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal 

serta melindungi terhadap penyakit. Cara pemberian makanan pada bayi 

yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir 

sampai umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai usia 24 bulan 

(KemenKes RI, 2014a). 

Tahun 2006 World Health Organization (WHO) mengeluarkan 

standar pertumbuhan anak yang kemudian diterapkan di seluruh belahan 

dunia. Isinya untuk menekankan pentingnya pemberian ASI saja kepada 

bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan, ini berarti bahwa bayi hanya menerima 

ASI dari ibu, tanpa tambahan cairan atau makanan padat lain. Sejalan 

dengan peraturan yang ditetapkan oleh WHO, di Indonesia melalui 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/SK/Menkes/VI/2004 

menetapkan kebijakan tentang pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan 

dianjurkan sampai dengan anak berusia 2 tahun atau lebih dengan 

pemberian makanan tambahan yang sesuai (KemenKes RI, 2014b).  

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 menunjukan 

persentase bayi yang diberikan ASI Eksklusif sampai dengan 6 bulan 

sebesar 15,3% dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 30,2%. 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Profil Kesehatan Indonesia cakupan 

pemberian ASI eksklusif pada tahun 2013 sebesar 54,3% sedikit meningkat 

bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 48,6%. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari Profil Kesehatan  Provinsi Jawa Tengah, cakupan 

pemberian ASI eksklusif pada tahun 2011 sebesar 45,3%, namun pada 

tahun 2012 mengalami penurunan yaitu sebesar 25,6%. Berdasarkan 

rekapitulasi data dari Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 

diperoleh data cakupan pemberian ASI eksklusif pada bulan Februari 

Tahun 2015 sebesar 61,04%. Cakupan tertinggi terdapat di Kecamatan 

Weru sebesar 97,81% dan cakupan terendah di Kecamatan Baki sebesar 

33,52% yang masih sangat jauh dari target SPM  yaitu 80%. 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif 

yaitu pengetahuan, motivasi, kampanye ASI eksklusif, fasilitas pelayanan 

kesehatan, peranan petugas kesehatan, peranan penolong persalinan, 

dukungan keluarga, kebiasaan yang keliru, promosi susu formula, serta 

kesehatan ibu dan anak (Afifah, 2007). Penelitian Juliani (2009) diketahui 

bahwa ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif (p=0,004). Penelitian Sugiarti, dkk (2011) diketahui bahwa tidak 

ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan pemberian ASI eksklusif 

(p=0,603). Penelitian Wowor, dkk (2013) diketahui bahwa ada hubungan 

antara pengetahuan ibu dengan pemberian ASI eksklusif (p=0,000). 

Penelitian Rosita (2011) diketahui bahwa tidak ada hubungan antara 

pengetahuan ibu dengan pemberian ASI eksklusif (p=0,802). Penelitian 
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Prayogo (2013) diketahui bahwa ada hubungan antara dukungan suami 

dengan pemberian ASI eksklusif (p=0,002). Penelitian Rahayu dan 

Ningrum (2013) diketahui bahwa tidak ada hubungan antara dukungan 

suami dengan pemberian ASI eksklusif (p=0,065). Dari hasil penelitian 

tersebut hasilnya inkonsisten sehingga di tempat peneliti belum diketahui. 

Banyaknya bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif di Indonesia 

disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya dukungan dari berbagai pihak 

yang masih kurang, salah satunya dukungan dari suami. Roesli (2000) 

menyatakan bahwa dari semua dukungan bagi ibu menyusui, dukungan  

suami  merupakan dukungan yang paling berarti bagi ibu. Suami dapat 

berperan aktif dalam keberhasilan ASI eksklusif karena suami akan turut 

menentukan kelancaran refleks pengeluaran ASI (milk let down reflex) yang 

sangat dipengaruhi oleh keadaan emosi atau perasaan ibu. Suami dapat 

memberikan dukungan secara emosional dan bantuan-bantuan yang praktis. 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas 

Baki terhadap 10 ibu, didapatkan hasil yakni pengetahuan ibu tentang ASI 

eksklusif sebesar 40% baik dan 60% kurang. Sedangkan untuk dukungan 

suami diperoleh hasil sebesar 30% suami yang mendukung ibu dalam 

pemberian ASI eksklusif. Berdasarkan uraian data di atas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara 

Pengetahuan Ibu dan Dukungan Suami dengan pemberian ASI eksklusif di 

Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo”.  
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara pengetahuan ibu dan dukungan 

suami dengan pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Baki Kabupaten 

Sukoharjo? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara pengetahuan ibu dan dukungan 

suami dengan pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Baki 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik responden di Puskesmas Baki 

Kabupaten Sukoharjo 

b. Mendeskripsikan pengetahuan ibu di Puskesmas Baki 

Kabupaten Sukoharjo. 

c. Mendeskripsikan dukungan suami di Puskesmas Baki 

Kabupaten Sukoharjo. 

d. Mendeskripsikan cakupan pemberian ASI eksklusif di 

Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo. 

e. Menganalisis hubungan pengetahuan ibu dengan pemberian 

ASI eksklusif di Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo. 

f. Menganalisis hubungan dukungan suami dengan pemberian 

ASI eksklusif di Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan Puskesmas Baki 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

untuk program dan kebijakan promosi kesehatan dan gizi khususnya 

yang berkaitan dengan perilaku pemberian ASI eksklusif. 

2. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan masyarakat terutama ibu mengenai ASI, sehingga ibu 

mau dan memberikan ASI kepada bayinya secara eksklusif dan 

dilanjutkan sampai usia 2 tahun. 

3. Bagi Peneliti lain  

Sebagai referensi dan bahan masukan bagi peneliti lain yang 

ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan ASI 

eksklusif. 

 


