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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Salah satu masalah gizi yang paling utama pada saat ini di Indonesia adalah 

kurang kalori protein atau kurang energi protein (KEP). Prevalensi kurang energi 

protein (KEP) pada balita gizi buruk tahun 2003 yaitu sebesar 1,86%. Walaupun 

demikian, kondisi ini masih jauh lebih tinggi di banding tahun 1997 (sebelum dampak 

krisis ekonomi nampak), pada saat itu prevalensi balita gizi buruk telah mampu di 

tekan hingga 0,02% (Depkes, 1995). Perkembangan ini membuktikan bahwa 

sebenarnya upaya pemerintah untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman “Loss 

Generation” akibat terjadinya balita kurang gizi cukup membawa hasil. Upaya 

pemerintah tersebut dilakukan terutama melalui program Jaring Pengaman Sosial 

Bidang Kesehatan (JPSBK), khususnya upaya perbaikan gizi masyarakat (Utami 

Roesli, 2001). 

Masalah gizi kurang energi protein (KEP) di atas dapat disebabkan oleh dua 

faktor utama yaitu kebiasaan makan yang kurang dan penyakit infeksi yang diderita, 

selain itu juga karena air susu ibu (ASI) banyak diganti dengan susu botol dengan 

cara dan jumlah yang tidak memenuhi kebutuhan. Dampak yang dapat ditimbulkan 

dari pemberian susu botol atau susu formula diantaranya adalah bayi rentan terhadap 

serangan penyakit, menurunkan perkembangan kecerdasan kognitif, dapat 

meningkatkan resiko kegemukan (obesitas), dapat menyebabkan efek samping zat 

pencemar lingkungan, dapat menyebabkan kekurangan gizi dan dapat meningkatkan 

resiko kematian ( Winarno, 1995).   

Dukungan politis dari pemerintah terhadap peningkatan pengunaan ASI 

termasuk ASI eksklusif telah memadai, hal ini terbukti telah dicanangkannya Gerakan 

Nasional Peningkatan Pengunaan Air Susu Ibu (GNPP-ASI). Pemberian ASI tanpa 

pemberian makanan tambahan lain pada umur 0-6 bulan disebut dengan menyusui 

secara ekslusif. Bayi perlu mendapatkan makanan pendamping ASI kemudian 



pemberian ASI diteruskan selama anak usia dua tahun. ASI merupakan makanan 

yang bergizi sehingga tidak memerlukan tambahan komposisi. Disamping itu ASI 

mudah dicerna oleh bayi dan langsung terserap. Diperkirakan 80% dari jumlah ibu 

yang melahirkan ternyata mampu menghasilkan air susu dalam jumlah yang cukup 

untuk keperluan bayinya secara penuh. Bahkan ibu yang gizinya kurang baik dapat 

menghasilkan ASI cukup tanpa makanan tambahan selama tiga bulan pertama 

pemberian ASI eksklusif  

Upaya pemerintah untuk mendukung berkurangnya masalah gizi adalah 

dengan cara Program Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Program Inisiasi Menyusui Dini 

adalah suatu program pemberian ASI eksklusif secara langsung kepada bayi setelah 

lahir. Hal ini sangat dibutuhkan, karena bayi setelah lahir langsung mendapat asupan 

gizi dari ASI. Pemberian ASI secara dini juga sangat bermanfaat bagi ibu, terutama 

untuk merangsang kelancaran ASI. Pertumbuhan dan perkembangan bayi sebagian 

besar ditentukan oleh jumlah ASI yang diperoleh termasuk energi dan zat gizi lainnya 

yang terkandung didalam ASI tersebut. ASI tanpa bahan makanan lain dapat 

mencukupi kebutuhan pertumbuhan sampai usia sekitar enam bulan. Setelah itu ASI 

hanya berfungsi sebagai sumber protein, vitmin dan mineral utama untuk bayi (Utami 

Roesli, 2001). Dalam pembangunan bangsa, peningkatan kualitas manusia harus di 

mulai sedini mungkin, yaitu sejak masih bayi, salah satu faktor yang memegang 

peranan penting dalam peningkatan kualitas manusia adalah pemberian air susu ibu 

(ASI). Pemberian ASI semaksimal mungkin merupakan kegiatan penting dalam 

pemeliharaan anak dan persiapan generasi penerus di masa depan (Utami Roesli, 

2001)  

ASI sebagai makanan yang terbaik bagi bayi tidak perlu diragukan lagi, 

namun akhir-akhir ini sangat disayangkan banyak diantara ibu-ibu menyusui 

melupakan keuntungan menyusui. Praktek pemberian ASI di Desa sidoharjo sudah 

cukup baik hampir 20% mendekati Eksklusif. Untuk meningkatkan praktek 

pemberian ASI untuk menuju eksklusif. Puskesmas melakukan program Inisiasi 

Menyusui Dini dengan cara sosialisasi kepada ibu-ibu hamil. Maka untuk itu, perlu 



dilakukan penelitian mengenai hubungan persepsi ibu-ibu tentang inisiasi menyusui 

dini dengan praktek  pemberian ASI Eksklusif. Hal ini dapat membantu kesadaran 

ibu-ibu mengenai pentingnya pemberian ASI dan manfaatnya bagi bayi. Dengan 

mengetahui persepsi ibu-ibu tentang inisiasi menyusui dini ini, diharapkan dapat 

mengetahui bagaimana praktek pemberian ASI Eksklusif ibu-ibu di Desa sidoharjo. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah 

dalam penulisan ini adalah apakah ada hubungan persepsi ibu-ibu tentang inisiasi 

menyusui dini dengan praktek pemberian ASI Eksklusif di Desa Sidoharjo 

Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten? 

 

C.  Tujuan  

1.   Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan persepsi ibu-ibu tentang inisiasi menyusui 

dini dengan praktek pemberian ASI Eksklusif di Desa Sidoharjo Kecamatan 

Polanharjo Kabupaten Klaten. 

2.   Tujuan kusus 

a.  Mendiskripsikan persepsi ibu-ibu tentang inisiasi menyusui dini 

b.  Mendiskripsikan pola pemberian ASI Eksklusif 

c. Menganalisis hubungan persepsi ibu-ibu tentang inisiasi menyusui dini     

dengan praktek pemberian ASI Eksklusif  

 

 

 

 

 

 

 



D. Manfaat  

1.   Bagi Masyarakat 

a.  Dapat mengetahui manfaat Inisiasi Menyusui Dini (IMD). 

b.  Diharapkan masyarakat selalu memberikan ASI  kepada bayinya terutama   

ASI Eksklusif. 

 

      2.   Bagi Puskesmas 

Memberikan informasi tentang hubungan persepsi ibu-ibu terhadap   

Inisiasi menyusui Dini dengan praktek pemberian ASI Eksklusif sehingga 

dapat dijadikan masukan dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama 

praktek pemberian ASI Eksklusif kepada masyarakat.   

 

3.   Bagi Penulis 

            Menambah wawasan tentang Inisiasi Menyusui Dini dan praktek 

pemberian ASI Eksklusif  yang kemudian akan disosialisasikan kepada 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.  

 


