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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan emulsi lemak dalam larutan protein, laktose dan 

garam-garam organik yang di sekresikan oleh kedua kelenjar payudara ibu, serta 

makanan yang ideal untuk masa pertumbuhan bayi. ASI mengandung zat 

kekebalan, zat anti infeksi, immunoglobulin A,dan laktoferin (Mansyur, 2014). 

Sedangkan ASI Eksklusif merupakan pemberian ASI saja pada bayi selama 6 

bulan, tanpa adanya tambahan makanan lain. Pemberian ASI eksklusif pada bayi 

dilakukan untuk mewujudkan program MDG’s dalam rangka menurunkan angka 

kesakitan dan kematian pada bayi dan balita (Nugroho, 2011).  

World Health Organization (WHO) dan United Nation Children Fund 

(UNICEF) telah merekomendasikan program ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 

bulan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No.450/Menkes/IV/2004 yang menetapkan bahwa ASI  merupakan makanan 

terbaik bagi bayi, untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal 

ASI perlu diberikan selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun. 

Promosi pelaksanaan program ASI eksklusif dilakukan secara terpadu pada 

masyarakat setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 33 tentang Pemberian ASI 

eksklusif  (KemenKes, 2015). 
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Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2014, cakupan ASI eksklusif di 

Indonesia masih dibawah target cakupan nasional yaitu 80%. Persentase pemberian 

ASI eksklusif tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Barat 79,74%, Jawa Tengah 

sebesar 67,90%, dan cakupan ASI eksklusif terendah terdapat di Maluku 25,21%. 

Sedangkan menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2013 

cakupan ASI eksklusif tertinggi juga terdapat di Nusa Tenggara Barat 79,70% dan 

Jawa Tengah 58,40%. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pemberian ASI 

eksklusif di provinsi Jawa Tengah masih sangat rendah (KemenKes, 2015) 

Di Kota Surakarta, rata-rata cakupan pemberian ASI eksklusif pada tahun 2013 

sebesar 55,7%. Angka cakupan pemberian ASI eksklusif tertinggi terdapat di 

wilayah kerja Puskesmas Gajahan 80% dan cakupan terendah terdapat di 5 wilayah 

kerja Puskesmas kota Surakarta yaitu Puskesmas Gilingan 50%, Puskesmas 

Purwosari 45,4%, Puskesmas Purwodiningratan 43,2%, Puskesmas Pucangsawit 

43,1%, dan Puskesmas Gambirsari 41,7%. 

Untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif di Indonesia, Departemen 

Kesehatan RI menetapkan program Sepuluh Langkah Keberhasilan Menyusui 

sesuai dengan Permenag Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.03 

tahun 2010 diantaranya menetapkan kebijakan tentang menyusui, meningkatkan 

keterampilan tenaga kesehatan, menjelaskan pada semua ibu hamil tentang 

manajemen laktasi, membantu ibu menyusui bayinya, memperlihatkan cara 

menyusui yang benar, tidak memberikan makanan tambahan, melaksanakan rawat 

gabung, mendukung pemberian ASI tanpa dijadwal, tidak memberikan kempeng 

dan membentuk kelompok pendukung ibu menyusui (Astuti, 2014). 
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 Kelompok Pendukung (KP) Ibu merupakan suatu kelompok yang dibentuk 

oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat untuk mendukung ibu hamil, ibu 

yang baru saja melahirkan dan ibu menyusui. Pembentukan KP Ibu di Surakarta 

merupakan replikasi dari program Kelompok Pendukung Ibu Menyusui Pemerintah 

Kabupaten Bantul yang didukung oleh Mercy Corps. Hasil Penelitian di kecamatan 

Banguntapan, Bantul merupakan percontohan pertama kali diterapkannya 

Kelompok Pendukung Ibu. KP Ibu mampu meningkatkan cakupan ASI eksklusif 

sebanyak 8% dalam 1 tahun (Dinkes Surakarta, 2010). 

Adanya KP ibu dapat meningkatan cakupan ASI eksklusif di Kabupaten Bantul 

secara signifikan, yakni 30% pada tahun 2009 dan 50% pada tahun 2010. 

Sedangkan di Surakarta pada tahun 2009, data dari DKK menunjukkan cakupan 

ASI eksklusif masih rendah yaitu 30,6% dan terdapat 60 kasus kematian bayi pada 

tahun yang sama (Dinkes Surakarta, 2010). 

Penelitian Ichsan, dkk (2014), menunjukkan bahwa ibu yang mengikuti 

program KP ibu memiliki pengetahuan dan sikap yang lebih tinggi dari pada yang 

tidak mengikuti KP Ibu (p=0,004 dan p=0,001). Sehingga, dapat diartikan bahwa 

KP ibu efektif dalam mengubah pemahaman ibu menyusui. 

Hasil penelitian Susilo (2011), menyimpulkan bahwa kelompok pendukung ibu 

dalam mensukseskan praktek menyusui (pemberian ASI) sangat bermanfaat dalam 

meningkatkan pengetahuan ibu tentang ASI pada responden berpendidikan rendah, 

tidak bekerja dan yang mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Sedangkan 

penelitian yang dilakukan di daerah Banguntapan Bantul menunjukkan bahwa 

Kelompok Pendukung Ibu memiliki dampak meningkatkan proporsi ASI eksklusif 
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di semua kelompok usia. Responden yang mengikuti KP ibu lebih dari 3 kali 

memiliki peluang 2 kali lipat dalam pemberian ASI. Sedangkan Ibu yang mengikuti 

KP 1-3 kali belum cukup untuk merubah perilaku menyusui (Laksmi, 2012). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan November 2015, di 

kota Surakarta terdapat 91 Kelompok Pendukung Ibu dan KP ibu terbanyak 

terdapat di puskesmas Gambirsari dengan jumlah 12 Kelompok Pendukung Ibu. 

Puskesmas Gambirsari terletak di kecamatan Banjarsari dengan wilayah kerja 33 

RW. Hanya 12 RW yang memiliki Kelompok Pendukung Ibu, setiap kelompok (KP 

Ibu) memiliki anggota 8-10 orang yang terdiri dari ibu hamil dan ibu menyusui. 

Setiap KP ibu mendapatkan dana subsidi dari Puskesmas sebesar 600.000 rupiah. 

Dan berdasarkan buku register KP ibu, paling banyak ibu mengikuti KP ibu hingga 

5 kali pertemuan saja.  

Berdasarkan latar belakang diatas, yaitu beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa KP Ibu berperan dan efektif dalam meningkatkan cakupan ASI eksklusif. 

Akan tetapi di Puskesmas Gambirsari yang sudah memiliki cukup banyak program 

KP Ibu (12 KP), namun data dari Dinkes Surakarta masih menunjukkan angka 

cakupan Asi eksklusif yang rendah, pada tahun 2012 cakupan ASI eksklusif di 

Puskesmas Gambirsari sebesar 46% sedangkan pada tahun 2013 mengalami 

penurunan yakni 41,7%. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan Peran Kelompok Pendukung Ibu dengan 

Keberhasilan Pemberian ASI eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Gambirsari 

Surakarta,”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana peran kelompok 

pendukung ibu dengan keberhasilan pemberian ASI Eksklusif di wilayah kerja 

puskesmas Gambirsari Surakarta?”.  

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui peran kelompok pendukung ibu dengan keberhasilan 

pemberian ASI Eksklusif di  wilayah kerja Puskesmas Gambirsari Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik responden di wilayah kerja Puskesmas 

Gambirsari Surakarta. 

b. Untuk mengetahui peran kelompok pendukung ibu di wilayah kerja 

Puskesmas Gambirsari Surakarta. 

c. Untuk mengetahui keberhasilan pemberian ASI  di wilayah kerja Puskesmas 

Gambirsari Surakarta. 

d. Untuk menganalisis hubungan peran kelompok pendukung ibu dengan 

keputusan ibu untuk menyusui di wilayah kerja Puskesmas Gambirsari 

Surakarta. 

e. Untuk menganalisis hubungan keputusan ibu untuk menyusui dengan 

keberhasilan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas 

Gambirsari Surakarta. 
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f. Untuk menganalisis hubungan peran kelompok pendukung ibu dengan 

keberhasilan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas 

Gambirsari Surakarta. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Manfaat penelitian bagi masyarakat khususnya di wilayah kerja Puskesmas 

Gambirsari adalah untuk lebih memberikan dukungan kepada ibu melalui 

kelompok pendukung ibu dengan tujuan agar cakupan keberhasilan pemberian 

ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Gambirsari sesuai dengan target 

cakupan ASI eksklusif yang ditetapkan secara Nasional. 

2. Bagi Instansi Kesehatan 

Manfaat penelitian bagi Puskesmas Gambirsari adalah sebagai bahan 

masukan untuk tenaga kesehatan atau fasilitator KP ibu dalam upaya 

peningkatan pembinaan kelompok pendukung ibu di wilayah kerja puskesmas 

Gambirsari Surakarta. 

3. Bidang Peneliti lain 

Sebagai tambahan referensi ilmiah yang dapat bermanfaat untuk 

perkembangan ilmu kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan ASI. 

 

D. Keaslian Penelitian 

1. Judul Jurnal : Efektifitas Peran Kelompok Pendukung Ibu Terhadap Pemberian 

ASI Eksklusif di Puskesmas Pandak Bantul yang diteliti oleh Nila Prawesti dan 
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Sulistyaningsih. Hasil Penelitiannya adalah Peran KP ibu efektif terhadap 

pemberian ASI eksklusif. Penelitian ini menggunakan metode cross sectional 

dengan jumlah sampel 54 orang, hasil uji chi square 6,771 dan nilai p sebesar 

0,034 (p< 0,05). 

2. Judul Jurnal : Keefektifan Program Kelompok Pendukung Ibu Dalam Mengubah 

Perilaku Ibu Menyusui yang diteliti oleh Burhanudin Ichsan, Harsono Salimo 

dan Soebijanto. Penelitian ini mengunakan rancangan cross sectional dengan 

menggunakan uji chi square untuk analisis data serta jumlah sampel sebesar 84 

orang. Hasil penelitiannya adalah Ibu yang mengikuti program KP ibu memiliki 

pengetahuan dan sikap yang lebih tinggi secara bermakna dibanding ibu yang 

tidak mengikuti (p= 0,04 dan p = 0,001). 

3. Judul Jurnal : Hubungan Kelompok Pendukung Ibu Terhadap Perubahan 

Perilaku Menyusui yang diteliti oleh Triasthra Laksmi. Penelitian ini dilakukan 

di kecamatan Banguntapan, kabupaten Bantul. Rancangan Studi menggunakan 

desain cross sectional. Jumlah sampel 57 responden. Hasil penelitiannya yaitu 

KP-Ibu dapat meningkatkan perilaku pemberian ASI. Responden yang 

mengikuti kegiatan KP ibu lebih dari 3 kali memiliki peluang untuk memberikan 

ASI eksklusif hampir dua kali lipat dibandingkan yang tidak mengikuti KP Ibu 

(PORadj=1,87, CI=95% 1,02-3,43). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tempat 

penelitian, waktu penelitian, variabel penelitian dan jumlah sampel penelitian. 


