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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Air Susu Ibu (ASI) adalah nutrisi alamiah yang terbaik bagi bayi. Hal 

ini dikarenakan ASI mengandung energi dan zat yang dibutuhkan selama 

enam bulan pertama kehidupan bayi (Saleha, 2009). 

Pemberian ASI sangat penting karena dapat bermanfaat bagi bayi dan 

ibunya. Bagi bayi, ASI adalah makanan dengan kandungan gizi yang paling 

sesuai untuk kebutuhan bayi, melindungi dari berbagai infeksi dan 

memberikan hubungan kasih sayang yang mendukung semua aspek 

perkembangan bayi termasuk kesehatan dan kecerdasan bayi. Bagi ibu, 

pemberian ASI secara dapat mengurangi perdarahan pada saat persalinan, 

menunda kesuburan dan dapat meringankan beban ekonomi (Roesli, 2008). 

Tingkat pemberian ASI dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah 

satunya yaitu karena faktor ibu bekerja. Globalisasi telah membentuk suatu 

paradigma berpikir para kaum perempuan untuk menuntut persamaan hak 

antara perempuan dan laki-laki. Banyak ibu yang bekerja sebagai wanita 

karier. Indonesia adalah negara yang banyak menyerap tenaga kerja dari para 

kaum ibu sekaligus negara yang sangat rendahnya jumlah ibu yang 

memberikan ASI (Prasetyono, 2009). 
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Persoalan hak ibu bekerja untuk menyusui anaknya menjadi sangat 

penting jika dilihat dari jumlah ibu pekerja di Indonesia. Hak ibu sebagai 

tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, yaitu : memperoleh cuti istirahat selama 1,5 bulan sebelum 

dan 1,5 bulan sesudah melahirkan (Pasal 82) dan pekerja/buruh perempuan 

yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan untuk menyusui 

anaknya jika harus dilakukan selama waktu kerja (pasal 83). Kebijakan yang 

berlaku di perusahaan sering tidak mendukung hak perempuan, dengan cuti 

melahirkan yang diperpendek dan tidak adanya kesempatan bagi pekerja 

perempuan untuk menyusui anaknya pada jam kerja. Ibu yang bekerja hanya 

dapat mendampingi bayinya secara intensif selama 2 (dua) bulan, setelah itu 

ibu harus kembali bekerja dan sering ibu terpaksa berhenti menyusui 

(Nurjanah, 2008). 

Berdasarkan SDKI 2007 menunjukkan bahwa 57% tenaga kerja 

Indonesia adalah wanita. Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan 

menyusui pada ibu bekerja adalah pendeknya waktu cuti kerja, kurangnya 

dukungan tempat kerja, pendeknya waktu istirahat saat bekerja sehingga 

waktu untuk memerah ASI tidak cukup, tidak adanya ruangan untuk memerah 

ASI, pertentangan keinginan ibu antara mempertahankan prestasi kerja dan 

produksi ASI (IDAI, 2010). 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh World Health 

Organization (WHO) pada tahun 2013 menyatakan bahwa baru sekitar 35% 

bayi usia 0-6 bulan di dunia yang diberikan ASI eksklusif. Data lain juga 
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didapatkan bahwa persentase ibu di Asia pada tahun 2010 yang memberikan 

ASI eksklusif sebesar 42%. Dari kedua data hasil survey tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pemberian ASI secara eksklusif masih tergolong rendah 

(Cai et al, 2012). 

Pemberian ASI eksklusif di Indonesia baru mencapai 30,2%. 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target cakupan pemberian ASI 

eksklusif pada tahun 2010 pada bayi yang berusia 0-6 bulan sebesar 80% 

(Riskesdas, 2013).  

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada 

tahun 2011 cakupan ASI eksklusif sebesar 45,86%, tahun 2012 sebesar 

25,06%, dan tahun 2013 sebesar 57,67% (Dinkesprov Jawa Tengah, 2013). 

Cakupan ASI eksklusif di Sukoharjo pada tahun 2014 sebesar 54,73% 

dan di Puskesmas Baki pemberian ASI ekslusif sebesar 39,05%. Berdasarkan 

laporan cakupan ASI eksklusif Puskesmas Baki tahun 2014, desa Jetis 

memiliki cakupan ASI eksklusif sebesar 26,92%. Kesimpulan dari data 

tersebut yaitu bahwa pemberian ASI eksklusif masih tergolong rendah, 

karena masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh dinas 

kesehatan kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 65% (Dinkes Sukoharjo, 2014). 

Rendahnya pemberian ASI eksklusif tidak hanya dipengaruhi  oleh 

faktor pekerjaan tetapi banyak faktor, di antaranya faktor sosial  budaya, 

pengaruh promosi susu formula,  dukungan petugas kesehatan, kesehatan ibu,  

kesehatan bayi, tingkat  pendapatan keluarga, tingkat pendidikan ibu dan 

pengetahuan serta sikap ibu (Sarbini, 2008). 
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Keberhasilan pemberian ASI eksklusif dapat dipengaruhi oleh faktor 

ibu, bayi dan keluarga. Karakteristik ibu yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan pemberian ASI eksklusif tersebut berupa usia, jumlah jam 

bekerja, tingkat pendidikan, pendapatan dan paritas (Jones, 2011). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada 5 ibu pekerja 

swasta yang mempunyai anak dengan umur 6 bulan - 8 bulan di desa Jetis 

yang tercakup dalam wilayah kerja Puskesmas Baki 1 Sukoharjo. Diperoleh 

data bahwa dari 5 ibu pekerja swasta yang memberikan ASI secara eksklusif 

sebanyak 1 orang dan 4 orang sisanya memberikan ASI ketika pulang kerja 

dan susu formula saat ditinggal bekerja. Data dari bidan desa menunjukkan 

bahwa jumlah ibu yang mempunyai anak usia 6 bulan - 8 bulan di desa Jetis 

yaitu sebanyak 55 orang dan 30 orang ibu mempunyai pekerjaan sebagai 

pekerja swasta. Mayoritas ibu berpendidikan SMP dan memiliki anak 

pertama. Maka dari latar belakang tersebut menimbulkan minat peneliti 

dalam melakukan penelitian tentang “Gambaran Data Demografi Pemberian 

ASI pada Wanita Pekerja Swasta di Desa Jetis, Wilayah Kerja Puskesmas 

Baki 1 Kabupaten Sukoharjo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran data demografi pemberian 

ASI pada wanita pekerja swasta di desa Jetis, wilayah kerja Puskesmas Baki 1 

Kabupaten Sukoharjo”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran data demografi pemberian ASI pada 

wanita pekerja swasta di desa Jetis, wilayah kerja Puskesmas Baki 1 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran pemberian ASI berdasarkan eksklusifitas 

b. Mengetahui gambaran pemberian ASI berdasarkan umur wanita pekerja 

swasta 

c. Mengetahui gambaran pemberian ASI berdasarkan urutan anak 

d. Mengetahui gambaran pemberian ASI berdasarkan pendidikan terakhir 

wanita pekerja swasta 

e. Mengetahui gambaran pemberian ASI berdasarkan penghasilan wanita 

pekerja swasta 

f. Mengetahui gambaran pemberian ASI berdasarkan jumlah jam kerja 

wanita pekerja swasta 

g. Mengetahui gambaran tindakan memerah ASI yang dilakukan wanita 

pekerja swasta 

h. Mengetahui gambaran fasilitas perusahaan tempat bekerja wanita 

pekerja swasta 

i. Mengetahui gambaran dukungan atasan terhadap pemberian ASI wanita 

pekerja swasta 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah 

ilmu pengetahuan terutama dalam ruang lingkup kesehatan tentang 

gambaran data demografi pemberian ASI pada wanita pekerja swasta di 

desa Jetis, wilayah kerja Puskesmas Baki 1 Kabupaten Sukoharjo. 

2. Praktis 

a. Bagi Institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana kepustakaan 

dan informasi ilmiah tentang gambaran data demografi pemberian ASI 

pada wanita pekerja swasta di desa Jetis, wilayah kerja Puskesmas Baki 

1 Kabupaten Sukoharjo. 

b. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang gambaran pemberian ASI pada wanita pekerja swasta di desa 

Jetis, wilayah kerja Puskesmas Baki 1 Kabupaten Sukoharjo. Sehingga 

para wanita pekerja swasta yang sedang menyusui dapat termotivasi 

untuk memberikan ASI pada anaknya dan para suami dapat lebih 

memberikan dukungan dalam kepatuhan pemberian ASI tersebut. 

c. Bagi Petugas Kesehatan 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam 

memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya pemberian ASI 

terutama pada wanita pekerja swasta. 
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d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti menjadikan penelitian ini sebagai acuan dan literatur 

dalam pembuatan penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Oktora (2013) “Gambaran Pemberian Asi Eksklusif Pada Ibu Bekerja Di 

Desa Serua Indah, Kecamatan Jombang, Tangerang Selatan”, didapatkan 

hasil bahwa dari 107 responden, diperoleh gambaran perilaku berdasarkan 

pekerjaan yaitu, sebanyak 18 (16,82 persen) responden ibu bekerja dan 

tidak bekerja sebanyak 89 (83,18%) responden. Jumlah responden yang 

menggunakan susu formula sebesar 59 (55,14%) responden, dan yang 

tidak menggunakan susu formula sebesar 48 (44,86%) responden. Dari 

segi peran petugas, mengatakan bahwa yang menerima informasi 

mengenai pentingnya pemberian ASI Eksklusif dari petugas kesehatan 

sebanyak 47 (43,93%) responden, dan yang tidak menerima informasi 

sebanyak 60 (56,07%) responden. Perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu dari segi subyek penelitian, variabel yang 

diteliti, tempat dan waktu. 

2.  Susilaningsih (2013) “Gambaran Pemberian ASI Eksklusif Bayi 0-6 

Bulan di Wilayah Puskesmas Samigaluh II Tahun 2013”, didapatkan hasil 

bahwa cakupan pemberian ASI di wilayah Puskesmas Samigaluh II tahun 

2013 mencapai 68,75%; dimana ASI eksklusif 6 bulan 6,3%. Mayoritas 

ibu telah tamat pendidikan SMA (66,7%). Keseluruhan (100%) persalinan 

telah ditolong oleh tenaga kesehatan. Ibu yang gagal memberikan ASI 
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eksklusif sejak lahir disebabkan pasca melahirkan secara caesarean 

section dan pemberian susu formula secara dini.  Perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dari segi subyek penelitian, 

tempat dan waktu, metode pengumpul data, teknik analisis data dan 

variabel yang diteliti. 

3. Sriwati (2014) “Hambatan Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Maniangpajo Kabupaten Wajo”, didapatkan hasil bahwa 

hambatan dalam pemberian ASI ekslusif adalah produksi ASI yang sedikit 

yang disebabkan kurangnya pengetahuan ibu dalam merencanakan ASI 

eksklusif, kesibukan ibu bekerja, kurangnya dukungan keluarga dan 

petugas kesehatan, adanya persepsi kaum ibu tehadap pertumbuhan yang 

baik bagi bayi dengan susu formula. Perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu dari segi subyek penelitian, tempat dan waktu, 

metode pengumpul data, teknik analisis data dan variabel yang diteliti. 

4. Setiowati (2011) “Hubungan faktor-faktor Ibu Dengan Pelaksanaan 

Pemberian ASI Eksklusif pada bayi 6-12 Bulan Di Desa Cidadap Wilayah 

Kerja Puskesmas Pagaden Barat Kabupaten Subang Periode Januari-Juli 

2011”, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan, sikap, pekerjaan, dan dukungan suami dengan pelaksanaan 

pemberian ASI eksklusif. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu dari segi subyek penelitian, tempat dan waktu, teknik analisis 

data dan variabel yang diteliti. 

 


