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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Air susu ibu (ASI) merupakan nutrisi terbaik pada awal usia kehidupan 

bayi. ASI ibarat emas yang diberikan gratis oleh Tuhan karena ASI adalah 

cairan hidup yang dapat menyesuaikan kandungan zatnya yang dapat 

memenuhi kebutuhan gizi bayi (Suryoprajogo, 2009). 

Sejak masa kehamilan, janin menerima nutrisi dari ibu melalui 

plasenta. Pada masa bayi didalam tubuh ibu secara alami telah disediakan 

makanan yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya 

berupa ASI. Studi kedokteran yang dilakukan di Eropa menunjukkan angka 

kematian dan kesakitan bayi yang diberikan ASI lebih rendah daripada yang 

diberi susu formula (Febrianti, 2008). 

Angka kematian bayi di seluruh dunia setiap tahun mencapai empat 

juta (Yuhana, 2008). Di Malaysia angka kematian hanya 41 per 100 ribu, 

Singapura 6 per 100 ribu, Thailand 44 per 100 ribu, dan Filiphina 170 per 100 

ribu (Swamurti, 2007). Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2002 

– 2003, angka kematian bayi (AKB) tercatat 35 per 1.000 kelahiran hidup. 

Data di badan pusat statistik menunjukan angka kematian ibu dan bayi di 

Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, mendominasi lebih dari 75% total 

kematian anak dibawah 5 tahun. Hal itu menjadi kegiatan prioritas 

Departemen Kesehatan (Depkes) pada periode 2005 - 2009. Depkes 

menargetkan penurunan angka kematian ibu dari 26,9 % menjadi 26 % per 



1000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi berkurang dari 248 menjadi 

206 per 100.000 kelahiran yang dicapai pada tahun 2009. Sementara angka 

harapan hidup berkisar rata-rata 70,6 tahun (Moedjiono, 2007). 

Setelah diteliti lebih mendalam ternyata faktor penyebab utama 

terjadinya kematian pada bayi baru lahir dan balita adalah penurunan angka 

pemberian inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Di Jakarta, durasi rata-

rata pemberian ASI eksklusif hanya berlangsung selama 18 hari. Di Jakarta 

utara hanya sekitar 17,9 % bayi baru lahir yang diberi IMD dalam 1 jam 

pertama persalinan dan hanya sekitar 28% bayi dibawah 6 bulan yang diberi 

ASI eksklusif  (Wahana, 2007).  

Angka kematian ibu (AKI) di Jawa Tengah tahun 2007 tercatat 116,3 

per 100.000 kelahiran hidup dari angka kematian ibu  (AKI) secara nasional 

sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi 

(AKB) di Jawa Tengah tercatat 10,9 per 1000 kelahiran hidup dari angka 

kematian bayi (AKB) secara nasional sebesar 26,9 per 1000 kelahiran hidup 

(Ena, 2008). Data Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah (2008) menunjukan 

angka kematian ibu (AKI) di Sragen pada tahun 2008 sebesar 87,41 per 

100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) di Sragen pada 

tahun 2008 sebesar 9,28 per 1.000 kelahiran hidup (Dinkes, 2008).  

Di Jawa Tengah target pencapaian ASI eksklusif  sekitar 65 % yang 

berarti bahwa dari total jumlah ibu menyusui 65% memberikan ASI secara 

eksklusif. Kenyataannya sangat sulit sekali mendapatkan data tentang cakupan 

ASI eksklusif tersebut. Hal ini dibuktikan oleh data dari Dinas Kesehatan 



Propinsi Jawa Tengah tahun 2007 bahwa cakupan jumlah bayi yang diberikan 

ASI secara eksklusif baru mencapai 32,93% (Dinkes, 2008).  

Gerakan nasional peningkatan penggunaan ASI eksklusif merupakan 

salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan Millenium Development 

Goals (MDGs). Keberhasilan dari Upaya penting ini perlu didukung dan 

dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat (Setyawati, 2008).  

Pada Pekan ASI sedunia Agustus 2008, The World Alliance For Breast 

Feeding Action (WABA) memilih tema Mother Support: Going For the Gold. 

Makna tema tersebut adalah suatu gerakan untuk mengajak semua orang 

meningkatkan dukungan kepada ibu untuk memberikan bayi-bayi mereka 

makanan yang berstandar emas yaitu ASI yang diberikan eksklusif selama 6 

bulan pertama dan melanjutkan ASI bersama makanan pendamping ASI 

lainnya yang sesuai sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih (Dinkes, 2008).  

Pemberian ASI secara eksklusif dapat menekan angka kematian bayi 

hingga 13 % sehingga dengan dasar asumsi jumlah penduduk 219 juta, angka 

kelahiran total 22 per 1000 kelahiran hidup, angka kematian balita 46 per 1000 

kelahiran hidup maka jumlah bayi yang akan terselamatkan sebanyak 30 ribu. 

Untuk itu ASI patut menjadi prioritas (Sitopeng, 2008).  

Untuk mencapai keberhasilan pemberian ASI, perlu ditunjang oleh 

manajemen laktasi yang baik sejak masa kehamilan dan tehnik pemberian ASI 

yang benar. Walaupun menyusui merupakan proses alamiah tetapi tidak 

semua ibu mengetahui cara menyusui yang baik, terutama bagi ibu yang 

pertama kali melakukannya. Hal ini harus mendapat perhatian agar tidak 



menimbulkan berbagai masalah. Di Indonesia hanya 8% ibu memberi ASI 

eksklusif kepada bayinya sampai berumur 6 bulan. Manajemen laktasi yang 

baik dan pemberian ASI dini meningkatkan kemungkinan 2-8 kali lebih besar 

untuk ibu memberi ASI eksklusif (Eman, 2008). 

Promosi pemberian ASI masih terkendala oleh rendahnya pengetahuan 

ibu tentang manfaat ASI dan cara menyusui yang benar, kurangnya pelayanan 

konseling laktasi dari petugas kesehatan, masa cuti yang terlalu singkat bagi 

ibu yang bekerja, persepsi sosial budaya dan keagresifan produsen susu 

formula mempromosikan produknya kepada masyarakat dan petugas 

kesehatan (Sitopeng, 2008).   

Menurut ahli gizi anak The United Nations Children’s Fund 

(UNICEF), Felicity Savage King mengatakan, pemberian ASI eksklusif akan 

berdampak pada sistem endokrin yakni pelepasan hormon prolaktin dan 

oxytosin yang akan mempengaruhi sikap dan pola asuh ibu terhadap 

perkembangan emosional dan otak anak. Sehingga anak-anak yang tidak 

mendapatkan ASI cenderung lebih beresiko terkena depresi dan masalah 

emosional lainnya (Sitopeng, 2008). 

Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa  rendahnya pengetahuan ibu 

tentang manfaat ASI dan manajemen laktasi sejak masa kehamilan sampai 

pasca melahirkan berdampak terhadap sikap ibu yang kemudian akan 

berpengaruh terhadap perilaku ibu dalam pemberian ASI. Status kesehatan di 

pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sikap seseorang untuk 

merespon suatu penyakit. Sikap dapat digunakan untuk memprediksikan 



tingkah laku apa yang mungkin terjadi. Dengan demikian sikap dapat diartikan 

sebagai suatu predisposisi tingkah laku yang akan tampak aktual apabila 

kesempatan untuk mengatakan terbuka luas (Azwar, 2005). 

Sikap baik yang dimiliki oleh seseorang khususnya ibu post partum 

dalam pemberian ASI yang berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan 

bayi hendaknya diterapkan dalam perilaku sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak terutama dalam menurunkan 

angka kematian bayi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penunjang 

upaya peningkatan, pencegahan dan penanggulangan masalah penyakit yang 

merupakan ujung tombak paradigma Indonesia sehat 2010. Hal ini menuntut 

peran serta seluruh masyarakat agar dapat terwujud secara optimal yakni 

pemanfaatan Rumah Sakit, Puskesmas, Polindes, Posyandu yang merupakan 

bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. 

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi 

mempunyai kewenangan yang besar dalam mencipta inovasi model pelayanan 

kesehatan di arah basis. Fungsi Puskesmas terdiri dari tiga yaitu sebagai pusat 

penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan 

masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan dan pusat pelayanan 

kesehatan tingkat pertama.  

Puskesmas Kedawung II Sragen merupakan salah satu Puskesmas 

yang berada di Kecamatan Karangpelem Sragen yang memiliki salah satu 

fasilitas rawat inap. Puskesmas tersebut memiliki lima wilayah kerja terdiri 

dari Kelurahan Karangpelem, Kelurahan Mojodoyong, Kelurahan Jenggrik, 



Kelurahan Pengkok, Kelurahan Celep. Beberapa pernyataan dari hasil 

wawancara salah satu bidan desa di wilayah kerja puskesmas tersebut 

menyatakan bahwa sebagian besar ibu yang mempunyai bayi umur 6 bulan 

dan berkunjung ke posyandu, telah diberi makanan tambahan selain ASI sejak 

bayi masih berumur 4 bulan dan didukung oleh data kohort dari masing-

masing bidan desa wilayah kerja puskesmas Kedawung II Sragen sekitar 59 

ibu (64%) dari 92 ibu yang memiliki bayi 6 bulan tidak memberikan ASI 

secara eksklusif 0 – 6 bulan. Selain itu karena alasan keterbatasan waktu, 

adanya masalah saat menyusui (mamae bengkak dan puting susu lecet) serta 

pemberian ASI pada bayinya dengan terjadwal dan masih banyak ibu yang 

kurang setuju jika hanya memberikan ASI saja pada bayi berumur 0 – 6 bulan 

tanpa makanan tambahan lain sesuai anjuran World Health Organization 

(WHO) dan Depkes. Hal ini menunjukkan bahwa sikap yang dimiliki tersebut 

akan menjadi salah satu hambatan dalam pencapaian target keberhasilan 

pemberian ASI eksklusif  secara maksimal.          

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengetahui 

hubungan antara sikap ibu dengan pemberian ASI eksklusif  di wilayah kerja 

Puskesmas Kedawung II Sragen. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang diangkat 

adalah “apakah ada hubungan antara sikap ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif  di wilayah kerja Puskesmas Kedawung II Sragen?”. 



C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap ibu 

dengan pemberian ASI eksklusif  di wilayah kerja Puskesmas Kedawung 

II Sragen. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi sikap ibu di wilayah kerja Puskesmas Kedawung II 

Sragen. 

b. Mengidentifikasi pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas 

Kedawung II Sragen. 

c. Mengidentifikasi hubungan antara sikap ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif  di wilayah kerja Puskesmas Kedawung II Sragen. 

d. Mengetahui seberapa besar hubungan antara sikap ibu dengan 

pemberian ASI eksklusif  di wilayah kerja Puskesmas Kedawung II 

Sragen.   

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas 

Dapat memberikan gambaran dan masukan bagi pelaksana program KIA 

tentang sikap ibu dalam pemberian ASI eksklusif sehingga dapat 

diupayakan kegiatan dalam peningkatan penggunaan dan pencapaian 

target ASI eksklusif secara lebih baik lagi. 

 



2. Bagi Peneliti 

Dapat mengembangkan wawasan peneliti dan merupakan pengalaman 

berharga dalam melatih kemampuan melakukan penelitian. 

3. Bagi Peneliti lain  

Sebagai bahan acuan atau data dasar untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan ASI eksklusif.  

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Mulyaningsih, (2000). Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan 

Motivasi Memberikan ASI Eksklusif Pada Ibu Yang Melahirkan Di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi 

deskriptif dan analisis. Hasil dari penelitian didapat ada hubungan yang 

bermakna antara tingkat pendidikan dengan motivasi ibu (80,9%) 

sedangkan yang tidak mempunyai motivasi (19,1%) dalam memberikan 

ASI eksklusif. 

2. Agus, (2002). Hubungan Pekerjaan Ibu Dengan Pemberian ASI Eksklusif 

Di Puskesmas Mergangsan Kota Yagyakarta. Jenis penelitian ini adalah 

observasional dengan rancangan cross sectional study, sampel diambil 

dengan total sampling dengan menggunakan tehnik sampling aksidental. 

Uji statistik yang digunakan chi square. Hasil dari penelitian ini didapat 61 

ibu, 59,02% ibu menyusui secara eksklusif dan 40,98% ASI non eksklusif. 

Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 



pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif dimana hasil statistik p < 

0,05 (hipotesis diterima). 

3. Losu, (2002). Hubungan Pengetahuan Ibu Menyusui Dengan Perilaku 

Pemberian ASI Eksklusif  Di Poliklinik Tumbuh Kembang RSU Dr. 

Sardjito Yogyakarta. Jenis penelitian adalah survey deskriptif dengan 

rancangan cross sectional.  Hasil uji statistik menggunakan rumus product 

moment menunjukkan koefisien korelasi (r) = 0,526 dengan signifikansi 

0,003 (< 0,05) artinya terdapat hubungan positif dengan tingkat sedang 

yang signifikan antara pengetahuan ibu menyusui dengan perilaku 

pemberian ASI eksklusif Di Poliklinik Tumbuh Kembang RSU Dr. 

Sardjito Yogyakarta. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

variabel bebas, metode dan tempat penelitian. Penelitian ini mengenai 

hubungan antara sikap ibu dengan pemberian ASI eksklusif  di wilayah kerja 

Puskesmas Kedawung II Sragen. Dimana variabel bebas adalah sikap ibu dan 

variabel terikat adalah pemberian ASI eksklusif. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode cross sectional 

 

 


