
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

ASI eksklusif menurut World Health Organization (WHO, 2011) adalah 

memberikan hanya ASI saja tanpa memberikan makanan dan minuman lain 

kepada bayi sejak lahir sampai berumur 6 bulan, kecuali obat dan vitamin. 

Namun bukan berarti setelah pemberian ASI eksklusif pemberian ASI eksklusif 

pemberian ASI dihentikan, akan tetapi tetap diberikan kepada bayi sampai bayi 

berusia 2 tahun. 

ASI merupakan makanan pertama, utama, dan terbaik bagi bayi, bersifat 

ilmiah. ASI eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI selama 6 bulan tanpa 

tambahan makanan cairan lain, seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, dan air 

putih, serta tanpa tambahan makanan padat , seperti pisang, bubur susu, biscuit, 

bubur nasi, dan nasi tim, kecuali vitamin, mineral, dan obat (Prasetyono, 2009). 

Millenium Development Goals (MDG’s), Indonesia menargetkan pada 

tahun 2015 angka kematian bayi dan angka kematian balita menurun sebesar dua 

pertiga dalam kurun waktu 1990-2015. Berdasarkan hal tersebut Indonesia 

mempunyai  komitmen untuk menurunkan angka kematian bayi dari 68 menjadi 

23/1.000 kelahiran hidup (KH) dan angka kematian balita dari 97 menjadi 

32/1.000 KH pada tahun 2015. Menghadapi tantangan dari MDGs tersebut maka 

perlu adanya program kesehatan anak yang mampu menurunkan angka kesakitan 
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dan kematian pada bayi dan anak. Salah satuprogram dalam proses penurunan 

angka kematian bayi dan angka kematian balita adalah program ASI eksklusif, 

dan penyediaan konsultan ASI eksklusif di Puskesmas atau Rumah Sakit  (Badan 

Pusat Statistik, 2007). 

Di Indonesia sendiri, pada tahun 2010 Angka Kematian Bayi (AKB) 

menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup (KH) dan Angka Kematian Balita 

(AKABA) 44/1000 KH. Walaupun angka ini telah turun dari tahun 1990 (AKB 

68/1000 KH) penurunan ini masih jauh dari targetmillenium development gold’s 

(MDG’s) tahun 2015 dimana AKB diharapkan turun menjadi 23/1000 KH dan 

AKABA 32 /1000 KH (Depkes,2006). 

Target 80% cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih sangat 

jauh dari kenyataan. Pemberian ASI eksklusif merupakan investasi terbaik bagi 

kesehatan dan kecerdasan anak (Depkes, 2007).  Manfaat pemberian ASI 

eksklusif sesuai dengan salah satu tujuan dari Millenium Development Goals 

(MDGs) yaitu mengurangi tingkat kematian anak dan meningkatkan kesehatan 

Ibu. WHO (2009) menyatakan sekitar 15% dari total kasus kematian anak di 

bawah usia lima tahun di negara berkembang disebabkan oleh pemberian ASI 

secara  tidak eksklusif.  Berbagai masalah gizi kurang maupun gizi lebih juga 

timbul akibat dari pemberian makanan sebelum bayi berusia 6 bulan           

(Ariani ,2008). 

Pemberian ASI sangat bermanfaat bagi ibu, keluarga, dan negara. Manfaat 

pemberian ASI antara lain, mencegah perdarahan pasca persalinan, mengurangi 
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risiko terjadinya anemia, mengurangi risiko kanker ovarium dan payudara, 

memperkuat ikatan batin seorang  ibu dengan bayi yang dilahirkan,sebagai salah 

satu metode KB badan sementara. Manfaat ASI  bagi keluarga antara lain, mudah 

pemberiannya seperti tidak perlu mencuci botol dan mensterilkan sebelum 

digunakan, menghemat biaya, bayi sehat dan jarang sakit sehingga menghemat 

pengeluaran keluarga. Manfaat ASI bagi Negara antara lain, menurunkan angka 

kesakitan dan kematian anak, mengurangi subsidi untuk rumah sakit, mengurangi 

devisa untuk membeli susu formula, meningkatkan kualitas generasi penerus 

bangsa (Astutik,2014 ). 

Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 

0-6 bulan. Penelitian februhartanty (2008) menyatakan bahwa kegagalan ASI 

eksklusif adalah karena faktor predisposisi yaitu pengetahuan dan pengalaman 

ibu yang kurang dan faktor pemungkin penting yang menyebabkan terjadinya 

kegagalan adalah karena ibu tidak difasilitasi melalui IMD. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pengetahuan dan pengalaman ibu sangat penting dalam 

menentukan pemberian ASI eksklusif pada bayinya. 

Hal ini sesuai dengan teori Though and Feelingyang dikemukakan oleh 

WHO (2007), dalam Notoatmdjo(2010) bahwa yang menyebabkan seseorang itu 

berperilaku tertentu adalah karena empat alasan pokok,yaitu pemikiran dan 

perasaan yang terdiri dari pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayan, orang 

penting sebagai referensi, sumber-sumber daya dan budaya.  
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Berdasarkan wawancara dengan petugas Kesehatan Kabupaten Boyolali  

tahun 2014 dari total jumlah bayi sebanyak 6029, yang mendapat ASI eksklusif 

hanya 2167 bayi (36%). Pada tahun 2014 ditemukan penurunan jumlah bayi yang 

mendapat ASI eksklusif yaitu dari jumlah bayi sebesar 8453, yang mendapat ASI 

Eksklusif sebesar 883 bayi (10,45%). Berdasarkan Riskesdas 2014, persentase 

bayi yang menyusui Eksklusif sampai dengan 6 bulan 15,3%. Di Kabupaten 

Boyolali pada Tahun 2014, cakupan pemberian ASI eksklusif sebesar 15,6% dari 

1.100 bayi, dan pada Tahun 2011 jumlah bayi yang mendapat ASI eksklusif 

sebesar 17,8% dari 1.294 bayi (Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali  tahun 

2014). 

Pencapaian ASI eksklusif di Kabupaten Boyolali masih rendah dan 

menurun sedangkan target Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang 

pemberian ASI secara eksklusif pada bayi di Indonesia sebesar 80%. Harusnya 

penurunan ini tidak terjadi mengingat pentingnya ASI bagi bayi dan sangat 

bermanfaat untuk proses pertumbuhan dan perkembangan bayi serta program 

pemerintah yang ingin menggalakkan pemberian ASI kepada bayi. Dengan 

demikian, dari data diatas pencapaian pemberian ASI eksklusif masih jauh dari 

target pemerintah Indonesia yang menetapkan sekurangnya 80%. 

Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali pada tahun 2014 

diketahui cakupan pemberian ASI eksklusif sekitar 30% dari 62 orang bayi 

didesa Cepokosawit kabupaten Boyolali .Cakupan tersebut masih jauh lebih 
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rendah dari yang ditargetkan yakni sebesar 50%. Demikian juga menurut hasil 

profil Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali tahun 2014 menurun cakupannya 

menjadi 50%, sementara target nasional sebesar 80%.  

Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti di puskesmas 

sawit  pada 10 ibu yang mempunyai bayi hanya tiga bayi yang mendapatkan ASI 

secara eksklusif, dan 4 bayi mendapatkan ASI selama  tiga bulan saja dengan 

alasan masa cuti ibu sudah habis dan harus kembali bekerja. Tiga bayi hanya 

mendapatkan ASI selama 1 bulan karena dengan alasan ASI ibu tidak keluar 

dengan lancar sehingga bayi diberikan susu formula. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengetahui  Gambaran 

faktor-faktor ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif di desa Cepokosawit 

kabupaten Boyolali tahun 2014. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian adalahmengetahui  Gambaran faktor-faktor 

ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif di desa Cepokosawit kabupaten 

Boyolali tahun 2014 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Gambaran faktor-faktor ibu 

yang tidak memberikan ASI eksklusif di desa Cepokosawit kabupaten 

Boyolali  tahun 2014. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui gambaran pengetahuan tentang pemberian ASI eksklusif pada 

ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif di Desa Cepokosawit Kabupaten 

Boyolali tahun 2014 

b. Mengetahui gambaran pendidikan pada ibu yang tidak memberikan ASI 

eksklusif di Desa Cepokosawit Kabupaten Boyolali tahun 2014 

c. Mengetahui gambaran pekerjaan pada ibu yang tidak memberikan ASI 

eksklusif di Desa Cepokosawit Kabupaten Boyolali tahun 2014 

d. Mengetahui gambaran sosial ekonomi pada ibu yang tidak memberikan 

ASI eksklusif di Desa Cepokosawit Kabupaten Boyolali tahun 2014 

e. Mengetahui gambaran dukungan suami pada ibu yang tidak memberikan 

ASI eksklusif di Desa Cepokosawit Kabupaten Boyolali tahun 2014 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Puskesmas  

Sebagai salah satu bahan masukan bagi pihak puskesmas untuk dapat ditindak 

lanjuti dengan membuat kebijakan untuk meningkatan cakupan pemberian 

ASI eksklusif pada di desa Cepokosawit Kabupaten Boyolali. 

2. Bagi Masyarakat (Responden ibu yang mempunyai bayi) 

Sebagai masukan bagi ibu bekerja yang mempunyai bayi  tentang tujuan dan 

manfaat dari ASI eksklusif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan ibu mengenai ASI,  sehingga  ibu  mempunyai kesadaran  untuk  

memberikan  ASI  kepada  bayinya  secara eksklusif dan dilanjutkan  sampai 

bayi berumur 2 tahun 

3. Bagi Peneliti  

Meningkatkan pengetahuan tentangfaktor-faktor yang berhubungan dengan 

ibu tidak memberikan ASI eksklusif.  Pada Ibu menyusui Bayi usia 0-6 bulan 

di desa Cepokosawit Kabupaten Boyolali 2015. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Evi Devina di Kecamatan Tembalang  

Kota Semarang 2007 tentang faktor yang berperan dalam kegagalan praktik 

pemberian ASI eksklusif. Hasil penelitian menunjukan  faktor pendorong 

(predisposing factors) gagalnya pemberian ASI eksklusif adalah kurangnya 
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pengetahuan subjek tentang ASI eksklusif dan adanya makanan yang non 

eksklusif, sehingga tidak muncul motivasi yang kuat dari subjek pada bayinya. 

Faktor pemungkin ( enabling factors) gagalnya pemberian ASI ekslusif adalah 

kurangnya penyuluhan atau pengarahan tentang ASI ekslusif dari 

posyandu,puskesmas, maupun pertemuan PKK dan fasilitas rawat gabung di 

RS yang tidak berjalan semestinya karena masih ada pemberian susu formula 

sebagai prelaktal. Faktor penguat (reinforcing factors) gagalnya pemberian 

ASI ekslusif adalah kurangnya penyuluhan atau pengarahan dari bidan seputar 

menyususi saat memeriksakan kehamilan, anjuran dukun bayi untuk 

memberikan madu dan susu formula sebagai prelaktal, dan kuatnya pengaruh 

ibu (nenek) dalam pengasuhan bayi secara non ASI Ekslusif. 

2. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ode Amal Salehesi tenggara  (2012) 

yang dilakukan di Banda Aceh tentang faktor-faktor yang menghambat 

praktik ASI eksklusif pada bayi usia) 0-6 bulan.Hasil penelitian adalah praktik 

ASI eksklusif pada bayi terhambat dimana selain subjek memberikan ASI 

sekaligus memberikan prelaktal dan MP-ASI sejak dini. Tingkat pengetahuan 

subjek tentang ASI hanya sebatas pernah mendengarkan dimana subjek dapat 

menjelaskan tentang manfaat ASI berdasarkan informasi dari tenaga 

kesehatan, namun tidak dapat melakukan ASI ekslusif. Status ibu bekerja, 

pemberian susu formula adalah satu-satunya alternatife dalam pemberian 

makanan bagi bayi yang ditinggalkan dirumah sehingga pemberian ASI tidak 

bias dilakukan secara maksimal 
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3. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rohani (2010) tentang faktor-

faktor yang meningkatkan risiko kegagalan pemberian ASI Eksklusif pada ibu 

menyusui bayi usia 0-6 bulan di kota Mataramdidapatkan hasil bahwa hasil 

empat variable yang terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap 

peningkatan risiko kegagalan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan 

yaitu: persepsi keliru, tingkat pengerahuan ibu kurang dan dukungan suami 

yang kurang. Dan berdasarkan besaran nilai menunjukan bahwa dukungan 

keluarga termaksud menjadi salah risiko kegagalan pemberian ASI eksklusif. 

4. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Binar (2009) Hubungan dukungan 

suami dengan sikap ibu dalam pemberian ASI di wilayah kerja Puskesmas 

Arjasa Kabupaten Jember”. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey 

analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian berjumlah 45 

responden, teknik sampling yang digunakan adalah systematic random 

sampling, menggunakan kuesioner. Pengolahan data menggunakan analisis 

univariat dan analisis bivariat, dari data yang diperoleh maka dianalisis 

menggunakan uji korelasi Spearman Rank dengan tingkat kepercayaan 95% 

(α = 0,05). Hasil pengolahan data dengan SPSS didapatkan pvalue (0,000) < α 

(0,005) yang berarti H0 ditolak. Hasil penelitian adalah lebih dari 50% 

responden yang mempunyai dukungan suami baik, maka memiliki sikap 

positif dalam pemberian ASI eksklusif. Hal ini ditunjukkan sebanyak 28 

responden (62,2%) dengan dukungan baik dan mempunyai sikap positif dalam 

pemberian ASI eksklusif. 
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