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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah kesehatan anak merupakan salah satu masalah utama dalam 

bidang kesehatan di Indonesia (Lestari et al., 2013). Indikator  utama derajat 

kesehatan masyarakat diantaranya adalah Angka Kematian Bayi (AKB) 

(Kemenkes RI, 2012). 

Berdasarkan data dari SKDI tahun 2012, AKB di Indonesia yaitu 

32/1000 kelahiran hidup, sementara target AKB dari Sustainable Development 

Goals (SDGs) 2015-2030, yaitu 12/1000 kelahiran hidup (Prapti, 2015). Angka 

kematian bayi tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan banyak faktor, 

salah satunya adalah faktor gizi (Kemenkes RI, 2011). Gizi yang paling 

sempurna untuk bayi adalah ASI eksklusif selama 6 bulan pertama 

kehidupannya (Noughabi et al., 2014), karena ASI memiliki faktor protektif 

dan nutrien seperti protein, sel darah putih (Kemenkes RI, 2015), sehingga 

dapat melindungi bayi dan anak dari penyakit alergi dan infeksi (Kemenkes RI, 

2014), seperti otitis media akut (OMA), dan infeksi saluran pernapasan akut 

(ISPA) (Elsayed & Al-Dossary, 2016), infeksi saluran pencernaan (Duijts et 

al., 2010), infeksi saluran kemih (ISK), pneumonia, serta penyakit obesitas, 

dan diabetes (Amin et al., 2014). 

Penelitian epidemiologi telah memberikan bukti yang kuat bahwa 

pemberian ASI dapat menurunkan risiko angka kematian bayi (AKB) dan 

morbiditas penyakit akut dan kronis (Al-Sahab et al., 2010). Setiap tahunnya 

lebih dari 25.000 bayi di Indonesia dan 1,3 juta bayi di seluruh dunia dapat 

diselamatkan dengan pemberian ASI eksklusif pada tahun 1999 (Evareny et al., 

2010). 

Pada tahun 2001, WHO merekomendasikan tentang pemberian ASI 

eksklusif yaitu pemberian ASI kepada bayi sejak dilahirkan sampai usia 6 

bulan (Fewtrell et al., 2007; Krammer & Kakuma, 2012; Lin et al., 2014). 



2 
 

 
 

ASI eksklusif yaitu bayi hanya diberikan ASI tanpa minuman atau 

makanan lain (Ratnasari et al., 2015) termasuk air putih, dan teh (Sonko & 

Worku, 2015), kecuali suplemen vitamin, mineral, dan atau obat-obatan untuk 

keperluan medis, dan dilanjutkan pemberian ASI sampai dua tahun pertama 

kehidupannya (Kurniawan, 2013). 

Cakupan pemberian ASI eksklusif masih tergolong rendah.  Menurut 

FANTA III tahun 2014, pemberian ASI eksklusif di Kamboja mencapai 74%, 

Timor Leste 54%, Buma 24%, Vietnam 17%, dan di Indonesia yaitu 41% 

(Chaparro et al., 2014). 

Secara nasional cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia tahun 

2014, sebesar 52.3%, dan Jawa Tengah yaitu 60,0%. Angka ini masih jauh 

diatas target program cakupan pemberian ASI eksklusif tahun 2014 yaitu 

sebesar 80% (Kemenkes RI, 2015). Sementara berdasarkan data dari Profil 

Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014, cakupan pemberian ASI 

eksklusif yaitu sebesar 54,7%, dan di Kecamatan Kartasura yaitu 50,3% 

(Dinkes Jateng, 2014). 

Rendahnya pemberian ASI eksklusif di Indonesia disebabkan oleh 2 

faktor, yaitu (1). Faktor internal, yaitu rendahnya pengetahuan serta sikap ibu 

tentang pemberian ASI eksklusif, dan faktor psikis ibu, dan (2). Faktor 

eksternal, yaitu kurangnya dukungan keluarga, kuatnya budaya, dan kurangnya 

dukungan tenaga kesehatan atau konseling ASI untuk melaksanakan kebijakan 

pemerintah tentang ASI eksklusif (Fahriani et al., 2014). 

Keluarga merupakan orang terdekat dengan ibu, dalam hal ini suami atau 

orang tua  dianggap sebagai yang paling mampu memberikan pengaruh kepada 

ibu dalam memaksimalkan pemberian ASI eksklusif. Dukungan yang diberikan 

suami akan memengaruhi kondisi psikologis ibu, yang akan berdampak 

terhadap keberhasilan dalam menyusui (Ramadani & Hadi, 2010), akan tetapi 

tidak semua suami/ayah dapat memberikan dukungan yang diharapkan 

terhadap ibu menyusui (Februhartanty, 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian dari Evareny tahun 2010, didapatkan hanya 

35,5% ibu yang memberikan ASI secara eksklusif dan dan yang tidak eksklusif 
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yaitu 64,5%. Hal ini berarti masih jauh di atas target nasional yaitu sebesar 

80%. Sementra peran ayah yang mendukung praktik pemberian ASI secara 

eksklusif hanya 43,5% dan yang tidak mendukung yaitu sebesar 56,5% 

(Evareny et al., 2010). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peran 

keluarga sangat menentukan perilaku ibu dalam memberikan ASI eksklusif, 

akan tetapi masih banyak yang menunjukkan kurangnya peran keluarga kepada 

ibu dalam memaksimalkan pemberian ASI eksklusif. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk melihat 

hubungan fungsi keluarga dengan pemberian ASI eksklusif. 

B. Perumusan Masalah 

Adakah hubungan fungsi keluarga dengan pemberian ASI eksklusif di 

wilayah kerja Puskesmas Kartasura? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis hubungan fungsi keluarga dengan pemberian ASI 

Eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Kartasura. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang hubungan fungsi keluarga 

dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesma Kartasura. 

2. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk perencanaan program 

ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Kartasura. 

3. Penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi peneliti lain untuk 

penelitian lebih lanjut tengtang hubungan fungsi keluarga terhadap 

pemberian ASI eksklusif. 

 

 


