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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan merupakan hal yang penting bagi manusia karena merubah 

status dari lajang menjadi suami/istri. Sepasang suami istri yang telah resmi 

menikah pasti akan menginginkan hadirnya buah hati. Ketika buah hati lahir ke 

dunia maka ibu selaku orang tua dari bayi wajib memberikan Air Susu Ibu (ASI) 

karena makanan utama untuk bayi yang baru lahir adalah Air Susu Ibu atau yang 

biasa di singkat dengan ASI. ASI merupakan sumber kehidupan bagi sang bayi 

pada periode extro-gestate atau pasca kelahiran. Tidak ada makanan sesempurna 

ASI bagi sang bayi hingga umur 4-6 bulan dari kelahiran (Sitepoe, 2013).  

Menurut Roesli (2000) ASI eksklusif atau lebih tepat pemberian ASI 

secara eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan cairan lain 

seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan 

padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan tim. Badan 

Kesehatan Dunia (World Health Organization-WHO) telah merekomendasikan 

bahwa ibu memberikan ASI secara eksklusif sejak bayi lahir hingga enam bulan 

pertama untuk mencapai pertumbuhan yang optimal, pengembangan dan 

kesehatan. Setelah itu, mereka harus memberikan bayi mereka makanan 

pendamping yang bergizi dan tetap menyusui hingga usia dua tahun atau lebih. 
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Dinas Kesehatan kabupaten Karanganyar mencatat bahwa pada tahun 2013 ibu 

yang memberikan ASI eksklusif 6 bulan sebanyak 14,93 % kemudian meningkat 

menjadi 25,12% pada tahun 2014 dan merosot menjadi 18,2% pada tahun 2015. 

Terdapat 3 puskesmas dari 21 puskesmas yang selama 3 tahun berturut-turut 

mengalami penurunan dalam memberikan ASI eksklusif yaitu di puskesmas 

Jumapolo, Jaten II, dan Colomadu I (Dinkes Kabupaten Karanganyar 2016). 

Tabel 1.  

Prosentase Penurunan ASI Eksklusif di Kabupaten Karanganyar 

No. Puskesmas 
Tahun 

2013 2014 2015 

1.  Jumapolo 31,94 % 29,93 % 28,8 % 

2.  Jaten II 46,62 % 38,13 % 30,2 % 

3.  Colomadu I 9,15 % 8,9 % 5,6 % 

 

ASI memiliki banyak manfaat bagi ibu dan bayi, contoh seperti ASI tidak 

dijual dimana-mana, bayi terhindar dari berbagai penyakit, dan gizi yang 

terkandung dalam ASI sangat dibutuhkan oleh bayi untuk pertumbuhan. ASI 

mengandung lebih dari 200 unsur-unsur pokok, antara lain zat putih telur, lemak, 

karbohidrat, vitamin, mineral, faktor pertumbuhan, hormon, enzim, zat kekebalan, 

dan sel darah putih (Roesli, 2000). Ketika ibu memberikan ASI dapat 

menciptakan kedekatan ibu dengan bayi. Walaupun banyak manfaat dari ASI, 

masih ada ibu yang tidak mau memberikan ASI secara ekslusif sehingga 
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memberikan susu formula. Seperti penelitian terhadap ibu yang memiliki bayi usia 

0-6 bulan yang dilakukan oleh Puspitasari (2012) menyatakan bahwa faktor-faktor 

ibu yang memberikan susu formula yaitu ibu yang berpendidikan SMA, bekerja 

diluar rumah dengan penghasilan Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000 dan ibu yang 

kurang berpengetahuan baik tentang ASI. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Fahriani dkk (2014) menunjukkan bahwa faktor yang terbukti mempengaruhi 

pemberian ASI eksklusif adalah faktor psikis ibu (keyakinan ibu terhadap 

produksi ASI), dukungan keluarga, pengetahuan ibu yang benar tentang ASI 

eksklusif, dan konseling ASI dari petugas kesehatan.  

Ibu diharapkan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan yakin akan 

produksi ASI agar dapat mencapai keberhasilan dalam memberikan ASI eksklusif. 

Menurut Ghufron & Risnawita (2010) individu yang mempunyai kepercayaan diri 

yang tinggi akan terlihat lebih tenang, tidak memiliki rasa takut, dan mampu 

memperlihatkan kepercayaan dirinya setiap saat. Kepercayaan diri ibu yang tinggi 

ditandai dengan yakin akan produksi ASI agar dapat mencapai keberhasilan dalam 

memberikan ASI eksklusif. Optimis untuk berhasil memberikan ASI eksklusif 

selama 6 bulan dan di lanjut hingga usia 2 tahun. Objektif bahwa pemberian ASI 

itu penting dan sangat bermanfaat. Bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang 

anak. Rasional dan realistis bahwa bayi berusia 0-6 bulan hanya di beri ASI saja 

karena hal ini sudah di rekomendasikan oleh WHO.  
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Pada kenyataannya tidak semua ibu-ibu yang memberikan ASI memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi, hal ini ditandai dengan ibu tidak yakin akan 

produksi ASI-nya sehingga ibu memberikan makanan padat seperti yang ditulis 

oleh Indarini (2013) bahwa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

menemukan ada bayi yang diberi makanan padat di usia 4 bulan. Bahkan ada yang 

telah mendapat makanan padat saat masih berusia 4 minggu. Dalam penelitiannya, 

CDC menginterview 1.300 ibu, di mana 40 persen di antaranya telah mengenalkan 

makanan padat sebelum bayi berusia 4 bulan. Alasan ibu memberikan makanan 

padat itu beraneka macam. Ada yang menyebut bayinya sudah cukup umur untuk 

makan makanan padat, karena bayi terlihat lapar, dan karena ingin bayinya 

mendapat makanan tambahan selain ASI ataupun susu formula. Di Indonesia 

tepatnya di kabupaten Karanganyar terjadi penurunan pemberian ASI Eksklusif. 

Jika ibu memiliki kepercayaan diri yang rendah maka produksi ASI-nya akan 

menurun (McCarter & Kearney, 2001). Kepercayaan diri ibu yang rendah juga 

ditandai dengan ibu yang pesimis dalam memberikan ASI eksklusif 6 bulan, ibu 

menganggap remeh manfaat ASI, ibu yang tidak bertanggung jawab terhadap 

tumbuh kembang buah hati hingga terkesan tidak peduli, tidak rasional dan 

realistis sehingga bayi yang usia kurang dari 6 bulan sudah beri makanan padat.   

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri menurut Walgito 

(Supratiknya dkk, 2000) meliputi kepribadian, lingkungan, dan sikap. Kepribadian 

yang dimiliki setiap ibu berbeda-beda, lingkungan sekitar ibu dapat 
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mempengaruhi kepercayaan diri ibu dan sikap ibu dalam memberikan ASI 

eksklusif. Salah satu faktor dari kepercayaan diri yaitu lingkungan. Lingkungan 

sekitar ibu dapat mempengaruhi ibu dalam pemberian ASI eksklusif salah satunya 

dalam bentuk dukungan sosial yang diberikan kepada ibu. Dukungan sosial biasa 

digunakan sebagai konsep umum yang mencakup beberapa jenis hubungan antara 

individu (Ekback dkk, 2014). Dukungan sosial adalah kenyamanan secara fisik 

dan psikologis yang diberikan oleh teman, orang di sekitar lingkungan atau 

anggota keluarga (Baron dan Byrne, 2005). Berdasarkan survey yang dilakukan 

Sopiyani (2014) menyatakan bahwa dukungan terbesar terhadap ibu-ibu yang 

memberikan ASI adalah dukungan dari orang terdekat yaitu dukungan dari suami, 

kemudian disusul dukungan dari orang tua, dukungan dari mertua, dukungan dari 

teman dan dukungan dari tokoh masyarakat. Dukungan sosial dari lingkungan 

sekitar ibu yang paling berpengaruh adalah dukungan dari suami karena suami 

merupakan seseorang yang paling dekat dengan ibu yang memberikan ASI kepada 

bayinya oleh karena itu dukungan sosial suami penting. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih dan Machmudah, 

(2013) menunjukkan bahwa lebih banyak ibu yang memberikan ASI eksklusif 

yang diberikan dukungan informasional oleh suami dibandingkan ibu yang 

memberikan ASI esklusif yang tidak diberikan dukungan informasional oleh 

suami. Penelitian yang dilakukan oleh Sopiyani (2014) diperoleh hasil bahwa 

adanya dukungan sosial suami dapat memberikan motivasi tersendiri kepada istri 

yang sedang atau akan memberikan ASI selama 6 bulan penuh. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor 

ibu memberikan ASI eksklusif adalah kepercayaan diri ibu dan lingkungan 

merupakan faktor dari kepercayaan diri. Lingkungan sekitar ibu sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan dalam memberikan ASI eksklusif salah 

satunya dalam bentuk dukungan sosial. Suami merupakan seseorang yang paling 

dekat dengan ibu, sehingga peneliti berfokus pada dukungan sosial yang berasal 

dari suami. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah peneliti 

ingin melihat apakah ada hubungan antara dukungan sosial suami dengan 

kepercayaan diri ibu dalam pemberian ASI eksklusif? Maka penelitian ini 

berjudul “Hubungan antara Dukungan Sosial Suami dengan Kepercayaan 

Diri Ibu dalam Pemberian ASI Eksklusif”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial suami dengan 

kepercayaan diri ibu dalam pemberian ASI eksklusif. 

2. Untuk mengetahui peran dukungan sosial suami terhadap kepercayaan diri 

ibu dalam pemberian ASI Eksklusif. 

3. Untuk mengetahui tingkat dukungan sosial suami dan tingkat kepercayaan 

diri ibu dalam pemberian ASI eksklusif. 
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C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat diadakan penelitian ini yaitu : 

1. Bagi subjek 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan pada ibu-ibu yang 

memiliki bayi dan akan memiliki bayi untuk memberikan ASI secara 

eksklusif pada bayinya dengan dukungan suami. 

2. Bagi Puskesmas 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada puskesmas dalam 

memberikan konseling tentang ASI eksklusif dan peran dukungan suami. 

3. Bagi peneliti lain 

Hasil ini dapat dijadikan referensi dan acuan dalam pengembangan 

penelitian yang sejenis, terutama yang berkaitan tentang hubungan antara 

dukungan sosial suami dengan kepercayaan diri ibu dalam pemberian ASI 

eksklusif.  


