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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

 Angka Kematian Bayi (AKB) di negara Indonesia mengalami penurunan. 

Pada waktu 10 tahun terakhir telah terjadi penurunan yaitu sebesar 3 

kematian dari 1.000 kelahiran hidup. Usaha untuk mengurangi resiko 

kematian bayi yaitu program Gerakan Nasional Peningkatan Penggunaan Air 

Susu Ibu. Air Susu Ibu (ASI) adalah asupan penting yang wajib diberikan 

kepada bayi  pada saat masa awal kelahiran. Hasil dari Survei Demografi 

Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menyatakan dari 96% bayi yang pernah 

mendapat ASI, hanya 42% yang mendapat ASI secara eksklusif. Salah satu 

dari 10 langkah keberhasilan menyusui yaitu dengan memberikan ASI segera 

setelah kelahiran / Inisiasi Menyusu Dini (IMD) (Mumpuni dan Utami, 2016). 

Wulandari (2009) menyatakan praktek di negara Indonesia pada  

pemberian ASI masih sangat kurang baik. Praktek pemberian ASI eksklusif 

hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, faktor sosial 

budaya, susu formula, dukungan petugas pelayanan kesehatan, kesehatan 

ibu dan bayi, dan upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberian ASI 

secara eksklusif yaitu dengan melakukan IMD. Data Riset Kesehatan Dasar 

(Rikesdas) 2013 menyatakan bahwa cakupan pemberian ASI di Indonesia 

hanya 42%. Angka ini menunjukan cakupan tersebut masih dibawah target 

WHO (World Health Organization) yang mewajibkan cakupan ASI hingga 

50%. 
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Proses menyusui pertama kali yang dilaksanakan oleh ibu kepada bayi 

yang baru lahir disebut IMD. Pada saat bayi berumur 30-60 menit harus 

menerima pemberian ASI dari ibunya, bayi mulai belajar menyusu agar 

terbiasa menghisap puting susu ibu, selain itu mempersiapkan ibu untuk 

mulai memproduksi ASI. Untuk menentukan keberhasilan ibu menyusui 

bayinya secara optimal dilakukan pada saat satu jam pertama setelah lahir 

karena bayi secara naluri telah terlatih menemukan puting susu ibunya. Jika 

bayi menyusu pada saat 20-30 menit maka akan membantu bayi untuk 

mendapatkan ASI pertamanya, membentuk ikatan kasih sayang antara ibu 

dan bayi, sehingga dapat memperlancar produksi ASI (Roesli, 2008). 

IMD adalah melaksanakan kontak kulit ibu dengan kulit bayi segera 

setelah lahir selama sedikitnya satu jam dan membantu ibu mengenali bayi 

agar siap menyusu. Jika pemberian ASI lebih dari satu jam dalam 24 jam 

pertama setelah bayi lahir kemungkinan akan meningkatkan risiko kematian 

bayi hingga 1,5 kali. Di negara Indonesia hanya 4 % bayi yang mendapat ASI 

dalam satu jam kelahirannya (Rudiyanti,2013).  

Kementerian Kesehatan mengupayakan agar para ibu untuk menyusui 

eksklusif selama 6 bulan kepada bayinya (RISKESDAS, 2013). Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 mengenai Pemberian ASI eksklusif adalah 

cara yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan 

dengan pencapaian cakupan ASI eksklusif di Indonesia. (Kemenkes, 2014). 

Proses IMD menyebabkan bayi tidak mengalami hipotermi atau kedinginan 

karena dekapan dada ibu yang suhunya naik 2oC dengan tubuh bayi (Roesli, 

2008). Hasil penelitian Sugiarti (2011), menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan antara IMD dengan pemberian ASI eksklusif. Hal ini juga sama 
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dengan penelitian Rizky (2010), yang menunjukkan ada hubungan yang 

bermakna antara IMD dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 6-12 

bulan. Ibu yang tidak melakukan IMD akan mempengaruhi status ASI 

eksklusif. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Juliastuti (2011) yang 

menunjukkan bahwa makin dilaksanakan IMD maka akan semakin tinggi 

pemberian ASI eksklusif. 

Berdasarkan laporan tahunan Kementrian Kesehatan, cakupan program 

ASI eksklusif secara nasional pada tahun 2014 sebesar 52,3% 

(Kemenkes,2015). Pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 55,7%. 

(Kemenkes, 2016). 

Cakupan IMD di Sukoharjo tahun 2016 mencapai 90,81 % (Dinkes Kab 

Sukoharjo, 2017). Angka tersebut sudah memenuhi kriteria dari target 

nasional. Pada hasil survey pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas 

Kartasura pada bulan Agustus tahun 2017, jumlah persentase bayi yang 

melakukan IMD berjumlah 45%, data  tersebut masih dibawah target dari 

Dinkes Sukoharjo yaitu sebesar 90%. Persentase cakupan pemberian ASI 

eksklusif di Puskesmas Kartasura sebesar 18,68%. Hasil tersebut tergolong 

rendah yaitu dibawah target nasional yaitu 80%. Hasil wawancara survei 

pendahuluan di puskesmas Kartasura pada bulan September 2017 dari 10 

ibu menyusui ada 4 orang ibu yang pernah melakukan IMD dan tetap 

memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, dan 6 ibu mengatakan tidak 

melakukan IMD tetapi tidak ASI eksklusif hal ini disebabkan pengetahuan ibu 

yang kurang mengenai pentingnya IMD sehingga mempengaruhi status ASI 

eksklusif. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan hasil survei 

pendahuluan yang didapat, maka penulis memutuskan untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan IMD dengan pemberian ASI eksklusif di 

Puskesmas Kartasura. 

B. Rumusan masalah 

 Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah “Apakah 

ada hubungan antara IMD dengan Status ASI Eksklusif di Puskesmas 

Kartasura?” 

C. Tujuan Penelitian 

1.Tujuan Umum : 

       Untuk  mengetahui hubungan antara IMD dengan status ASI eksklusif 

di Puskesmas Kartasura.  

2. Tujuan Khusus : 

a. Mendiskripsikan cakupan IMD pada Ibu yang mempunyai bayi usia 6-11 

bulan di Puskesmas Kartasura. 

b. Mendiskripsikan status ASI eksklusif pada Ibu yang mempunyai bayi usia 

6-11 bulan di Puskesmas Kartasura. 

c. Menganalisis hubungan IMD dengan status ASI eksklusif di Puskesmas 

Kartasura.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas Kartasura : 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahan 

untuk evaluasi kegiatan pembinaan serta penatalaksanaan IMD dan 

manfaat ASI eksklusif bagi ibu menyusui.  
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2. Bagi Ibu Bayi : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

pengetahuan khususnya mengenai IMD dan informasi mengenai ASI 

eksklusif. 

3. Bagi Penulis : 

       Laporan ini dapat memperluas pengetahuan & informasi serta sebagai 

pengalaman dalam menerapkan ilmu yang telah didapat selama kuliah, 

khususnya mengenai hubungan antara IMD dengan Pemberian ASI 

Eksklusif di Puskesmas Kartasura. 

  


