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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah membangun sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas agar dapat melanjutkan perjuangan pembangunan 

nasional untuk menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Kualitas SDM di 

ukur dari kecerdasan, kematangan, emosi, kemampuan berkomunikasi, keimanan 

dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa  

(Depkes RI, 2004) 

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi merupakan cara terbaik bagi 

peningkatan kualitas SDM sejak dini yang akan menjadi penerus bangsa. ASI 

merupakan makanan yang paling sempurna bagi bayi. Pemberian ASI berarti 

memberikan zat-zat gizi yang bernilai tinggi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

dan perkembangan syaraf dan otak, memberikan zat-zat kekebalan terhadap 

beberapa penyakit dan mewujudkan ikatan emosional antara ibu dan bayinya 

(Sunartyo, 2008). 

Kesehatan ibu setelah melahirkan dapat mempengaruhi praktek pemberian 

ASI kepada bayinya. Kalau kesehatan ibu baik setelah melahirkan, maka ibu akan 

mudah member ASI eksklusif kepada bayi. Dibandingkan dengan kesehatan ibu 

kurang baik setelah melahirkan maka ibu akan kesulitan memberikan ASi secara 

eksklusif. Dan ASI dalam jumlah yang cukup merupakan makanan terbaik bagi 

bayi sejak pertama dilahirkan sampai usia 6 bulan. Hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan volume ASI seiring dengan pertambahan usia bayi pada usia 0-6 

bulan. Volume ASI yang diproduksi rata-rata 600 ml dan pada usia bayi 1-3 bulan 

bertambah menjadi 824 ml. Sedangkan pada usia bayi 3-6 bulan meningkat 

menjadi 912 ml. Kenaikan volume ASI ini sesuai dengan kebutuhan gizi bayi 

(Yayuk, 1993). Namun setelah ASI tidak lagi cukup mengandung protein dan 

kalori, bayi mulai memerlukan makanan dan minuman pendamping ASI (MP-ASI) 

(Anwar dalam Sarbini dan Listiani, 2003). 



Zat-zat gizi ASI berfungsi membangun dan menyediakan energi dalam 

jumlah yang diperlukan bayi serta menghasilkan pert pertumbuhan fisik yang 

optimum. Disamping itu, ASI mengandung zat anti infeksi yang mampu 

meningkatkan daya tahan tubuh dari tertularnya penyakit. Zat kekebalan ini dapat 

mencukupi kebutuhan bayi sampai umur 4 – 6 bulan (Soetjiningsih dalam Sarbini 

dan Listiani, 2003). 

Pemberian ASI di Indonesia belum dilaksanakan sepenuhnya upaya 

meningkatkan perilaku menyusui pada ibu yang memiliki bayi khususnya ASI 

Ekslusif masih dirasa kurang. Menurut survei Demografi dan kesehatan Indonesia 

(SDKI) tahun 1997 cakupan ASI Ekslusif masih 52%, pemberian ASI  satu jam 

pasca persalinan 8%, pemberian hari pertama 52,7%, rendahnya pemberian ASI 

eksklusif menjadi pemicu rendahnya status gizi bayi dan balita, selain itu menurut 

survei yang dilaksanakan pada tahun 2002 oleh Mutritio dan Health Surveinance 

System (HSS) kerjasama dengan Balitbangkes dan Helen Kaller internasional di 4 

perkotaan (Jakarta, Surabaya, Semarang, Makasar) dan 8 pedesaan (Sumbar, 

Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, 

Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa cakupan ASI ekslusif 4 – 5 bulan di 

perkotaan antara 4% - 12 %, sedangkan di pedesaan  

4-25%. Pencapaian ASI Ekslusif 5-6 bulan di perkotaan berkisar antara  

1% - 10%, sedangkan di pedesaan 2% - 3 % (Depkes RI, 2005). Berkaitan dengan 

hal tersebut dalam Program Perbaikan Gizi Indonesia Sehat 2010 ditetapkan target 

nasional pencapaian ASI Ekslusif pada tahun 2000 adalah 80%. Pemberian ASI 

Eksklusif dapat menurunkan kurang energi protein (KEP) pada bayi dan 

sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh karena rendahnya pemberian  

ASI Eksklusif memberikan peluang bagi penggunaan susu formula bayi atau 

Pengganti ASI (PASI) maupun penggunaan MP-ASI terlalu dini yang mempunyai 

resiko terjadinya diare dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya KEP pada 

anak balita (Depkes RI, 1992). 

Pemberian ASI eksklusif dipengaruhi oleh banyak faktor, 

diantaranya faktor sosial budaya, pengaruh susu formula, dukungan 

petugas kesehatan, kesehatan ibu, kesehatan bayi, status pekerjaan ibu. 



Pengaruh kebudayaan barat, urbanisasi dan kemajuan teknologi 

menyebabkan pergeseran nilai sosial budaya masyarakat. Memberi ASI 

pada bayi dianggap tidak modern dan menempatkan ibu pada kedudukan 

lebih rendah dibandingkan dengan ibu golongan atas. Perkembangan 

industri formula yang pesat dengan berbagai promosi di media massa 

dapat menyebabkan salah pengertian. Pemberian susu formula dianggap 

lebih baik daripada ASI. Pengetahuan dan sikap petugas kesehatan dalam 

memberikan penyuluhan atau dorongan tentang manfaat ASI sangat 

menentukan ibu menyusui. Disamping itu kondisi kesehatan bayi dan ibu 

sangat berpengaruh dalam pemberian ASI. Bayi sehat, tidak mengidap 

penyakit tertentu dan tidak mengalami kecacatan lebih mudah untuk 

menyusun dan sebaliknya ASI yang diproduksi jumlahnya cukup apabila 

kondisi kesehatan ibu baik dan konsumsi makanannya cukup dari segi 

kualitas dan kuantitas. Tekanan ekonomi memaksa ibu bekerja untuk 

mencari penghasilan sehingga tidak mempunyai kesempatan memberikan 

ASI secara eksklusif. Tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu 

berpengaruh dalam praktek menyusui. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

ibu, pengetahuan ibu semakin baik  Hal ini akan memberikan 

kecenderungan ibu dalam bersikap dengan memberikan yang terbaik bagi 

bayi yaitu dengan memberikan ASI Eksklusif. 

Berdasarkan hasil perhitungan Standar Pelayanan Minimal  

Perbaikan Gizi Masyarakat (2008), di wilayah Kelurahan Purwosari, 

Kecamatan Laweyan masih sangat sedikit jumlah Ibu yang memberikan 

ASI secara eksklusif pada bayinya. Atau cakupan pencapaian ASI 

Eksklusifnya sekitar 23%, angka ini masih jauh di bawah target nasional 

pencapaian ASI Eksklusif Indonesia yaitu 80%. Oleh karena itu, perlu 

dipelajari dan dianalisis faktor-faktor penyebab rendahnya pemberian ASI 

Eksklusif oleh ibu terutama yang berhubungan dengan tingkat pendidikan 

ibu, pengetahuan ibu.   

 

 



B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah sebagai 

berikut apakah ada hubungan tingkat pengetahuan dan pendidikan ibu dengan 

praktek pemberian ASI Eksklusif oleh ibu di Kelurahan Purwosari Kecamatan 

Laweyan ? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan pendidikan ibu 

dengan praktek pemberian ASI Eksklusif oleh ibu di Kelurahan Purwosari 

Kecamatan Laweyan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pemberian ASI Eksklusif oleh ibu.  

b. Mendeskripsikan tingkat pengetahuan ibu. 

c. Mendeskripsikan tingkat pendidikan ibu. 

d. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan pemberian  

ASI Eksklusif. 

e. Menganalisis hubungan tingkat pendidikan ibu dengan pemberian  

ASI Eksklusif. 

 

D. Manfaat  

1. Bagi Puskesmas 

Memberikan informasi tentang hubungan tingkat pengetahuan dan pendidikan 

ibu dengan pemberian ASI eksklusif di Kelurahan Purwosari sebagai bahan 

perbaikan dalam memberikan informasi atau penyuluhan khususnya di bidang 

gizi. 

2. Bagi Pembaca 

Membantu dalam memberikan pengetahuan bagi orang tua atau ibu yang 

mempunyai bayi berumur 6 – 24 bulan tentang hubungan tingkat pendidikan ibu 

dan tingkat pengetahuan ibu dengan praktek pemberian ASI Eksklusif 

 


