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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemberian makanan yang baik sejak lahir hingga usia dua   tahun 

merupakan salah satu upaya mendasar untuk menjamin pencapaian 

kualitas tumbuh kembang sekaligus memenuhi hakanak. Salah satu 

rekomendasi dalam Global Strategy on Infant and Child Feeding, pola 

pemberian makan terbaik bagi bayi dan anak sejak lahir sampai umur 24 

bulan adalah menyusui segera dalam waktu satu sampai dua jam pertama 

setelah bayi lahir (IMD), menyusui secara eksklusif sejak lahir sampai bayi 

berumur 6 bulan, mulai memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) 

yang baik dan benar sejak bayi berumur 6 bulan dan tetap menyusui 

sampai anak berumur 24 bulan (Kementerian Kesehatan RI, 2014).  

     Menyusui adalah cara alami untuk memberikan asupan gizi, imunitas 

dan memelihara emosional secara optimal bagi pertumbuhan dan 

perkembangan bayi. Tidak ada susu bayi buatan (formula) yang dapat 

menyamai ASI dalam hal kandungan nutrisi, enzim, faktor pertumbuhan 

dan imunitas. Selain itu, ASI juga mempererat ikatan batin antara ibu dan 

bayi sehingga membantu perkembangan emosional dan perilaku anak 

(Kementerian Kesehatan RI,2014). 

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 33 Tahun 2012 adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak 

dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti 

dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin dan mineral). 

Mengacu pada target program pada tahun 2015 sebesar 80%, maka 

secara nasional cakupan pemberian ASI eksklusif sebesar 52,3% belum 
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mencapai target. Di Provinsi Jawa Tengah cakupan ASI Eksklusif baru 

mencapai 60% dan belum mencapai target (Kementerian Kesehatan 

RI,2014). Berdasarkan Profil Kesehatan Jawa Tengah Cakupan ASI 

Ekskusif sebesar 60,7% dan persentase terendah salah satunya di 

Kabupaten Semarang sebesar 47,9% (Profil Dinas Kesehatan Kabupaten 

Semarang, 2014). Berdasarkan data Puskesmas Kaliwungu cakupan ASI 

Eksklusif di Kecamatan Kaliwungu adalah sebesar 32,7% dan sangat jauh 

dibawah target nasional (Laporan Puskesmas Kaliwungu, 2015) 

Rendahnya pencapaian cakupan ASI Eksklusif antara lain 

dikarenakan pemasaran susu formula masih gencar dilakukan untuk bayi 

0-6 bulan yang tidak ada masalah medis. Masih banyaknya perusahaan 

yang mempekerjakan perempuan tidak memberi kesempatan bagi ibu yang 

memiliki bayi 0-6 bulan untuk melaksanakan pemberian ASI secara 

eksklusif, serta banyak tenaga kesehatan ditingkat layanan yang belum 

peduli atau belum berpihak pada pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan 

ASI Eksklusif, yaitu masih mendorong untuk memberi susu formula pada 

bayi 0-6 bulan. Tenaga konselor ASI masih sangat terbatas sehingga 

pengetahuan ibu tentang ASI tidak maksimal, serta belum maksimalnya 

kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi,dan kampanye terkait pemberian 

ASI (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2014). 

Pemberian ASI eksklusif kepada bayi merupakan salah satu bentuk 

perilaku kesehatan sesuai dengan teori Lawrence Green yang 

menyebutkan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor 

predisposisi (predisposing factors) yang meliputi tingkat pendidikan, 

pengetahuan, tingkat sosial ekonomi, pekerjaan, umur dan sebagainya. 

Faktor pendukung (enabling factor) yaitu ketersediaan sarana dan 

prasarana atau fasilitas. Faktor penguat (reinforcing factor) meliputi faktor 
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sikap dan perilaku atasan, teman, suami, tokoh agama (Notoadmodjo, 

2007) 

Pengetahuan yang rendah tentang pemberian ASI Eksklusif akan 

membentuk penilaian negatif, sehingga akan merubah perilaku ibu dalam 

menyusui. Sedangkan pengetahuan yang baik tentang pemberian ASI 

akan membentuk penilaian positif dengan melakukan tindakan untuk 

mengatasi masalah dalam pemberian ASI Eksklusif, karena ibu tahu bahwa 

ASI Eksklusif memberikan banyak manfaat dan menyusui merupakan 

tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nutrisi bayi untuk 

pertumbuhan dan perkembangan (Contstance,2005). 

Pada penelitian yang dilakukan Setyawati(2012) mengungkapkan 

terdapat hubungan bermakna antara tingkat pengetahuan ibu tentang 

ASIEksklusif dengan pemberian ASI Eksklusif di Desa Tajuk Kecamatan 

Getasan Kabupaten Semarang. Hasil ini juga didukung penelitian Arifin 

(2002) yang meneliti faktor yang paling nyata menyebabkan kegagalan 

pemberian ASI eksklusif adalah faktor pengetahuan, didapat alasan 

mengapa ibu tidak memberi ASI eksklusif kepada bayinya adalah sebagian 

besar yaitu 51,35% karena ibu tidak mengetahui tentang pemberian ASI 

eksklusif, 18,92% karena ibu bekerja, 16,22% karena ASI tidak keluar dan 

13,51% ibu merasa bayinya tidak kenyang jika hanya diberi ASI. 

Pengetahuan ibu tentang keunggulan ASI dan cara pemberian ASI 

yang benar dapat menunjang keberhasilan ibu dalam menyusuI 

(Contstance, 2005). Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh 

Rahayu ningsih yang dikutip dari Notoatmodjo (2007) bahwa dengan 

pengetahuan yang baik tentang ASI seseorang mau memberikan ASI 

Eksklusif kepada bayinya. 
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Fenomena yang terjadi di Kabupaten Semarang cakupan ASI 

Eksklusif tahun 2015 sebesar 47,9%, dimana cakupan 5 kecamatan 

terendah dikabupaten semarang adalah Kecamatan Banyubiru 49,8%, 

Kecamatan Ungaran 45,8%, Kecamatan Tuntang 40,3%, Kecamatan 

Tengaran 35,5%, Kecamatan Pringapus 33,6%, Kecamatan Kaliwungu 

32,7%. Cakupan ini sangat jauh dari target nasional yaitu 80%. Hal ini 

berarti 67,3% bali di kecamatan Kaliwungu tidak diberikan ASI Eksklusif. 

Sebagian besar ibu di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang bekerja 

di pabrik. Terbatasnya waktu yang dimiliki ibu juga didukung kurangnya 

sarana ibu untuk mencari informasi tentang kesehatan bayinya, dimana ibu 

jarang keposyandu dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan. Hal ini 

memungkinkan ibu memiliki pengetahuan yang rendah tentang ASI 

Eksklusif. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin meneliti tentang 

hubungan tingkat pengetahuan tentang ASI Eksklusif terhadap pemberian 

ASI Eksklusif di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan 

pengetahuan tentang ASI Eksklusif ibu terhadap pemberian ASI Eksklusif 

di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang?” 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan pengetahuan 

tentang ASI Eksklusif terhadap pemberian ASI Eksklusif di Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Semarang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan tingkat pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif di 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang 

b. Mendeskripsikan pemberian ASI Eksklusif oleh ibu di Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Semarang 

c. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap 

pemberian ASI Eksklusif. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Ibu 

     Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan ibu tentang  manfaat 

dan kelebihan pemberian ASI Eksklusif. 

2. Bagi Kader Posyandu 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan supaya 

kader posyandu di wilayah Puskesmas Kaliwungu meningkatkan 

promosi kesehatan khususnya kepada ibu hamil, ibu nifas, maupun 

masyarakat pada umumnya mengenai ASI Eksklusif. 

3. Manfaat Bagi Puskesmas  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi  untuk 

penentuan kebijakan dan perencanaan program gizi dalam 

meningkatkan cakupan ASI Eksklusif.  
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian selanjutnya 

tentang hubungan tingkat pengetahuan tentang ASI Eksklusif terhadap 

pemberian ASI Eksklusif 

 


