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 BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

       Berdasarkan data UNICEF (2013), sebanyak 136,7 juta bayi lahir 

diseluruh dunia dan hanya 32,6% dari mereka yang disusui secara eksklusif 

dalam 6 bulan pertama.1 Di negara berkembang hanya 39% ibu-ibu yang 

memberikan ASI Eksklusif. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) sangat penting 

bagi tumbuh kembang yang optimal baik fisik maupun mental dan kecerdasan 

bayi.1 World Health Organization (WHO) merekomendasikan pemberian ASI 

eksklusif dimulai dalam 1 jam setelah kelahiran bayi hingga usia bayi 6 

bulan. Dukungan keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan dan negara 

diperlukan supaya ibu lebih mudah menyusui bayinya.2   

       Manfaat ASI bagi bayi adalah Mengandung antibodi sehingga akan lebih 

jarang terkena sakit, mencret, Meningkatkan kecerdasan bagi bayi karena 

lemak pada ASI adalah lemak tak jenuh yang mengandung omega 3 untuk 

pematangan sel-sel otak sehingga jaringan otak bayi yang mendapat ASI 

eksklusif akan tumbuh optimal dan terbebas dari rangsangan kejang sehingga 

menjadikan anak lebih cerdas dan terhindar dari kerusakan sel-sel saraf otak, 

terhindar dari alergi. Manfaat bagi ibu yaitu sebagai metode kontrasepsi 

dimana hisapan mulut bayi pada putin susu merangsang ujung saraf sensorik 

sehingga posanterior hipofise mengeluarkan prolaktin. Prolaktin masuk ke 

indung telur, menekan produksi estrogen akibatnya tidak ada ovulasi. Isapan 

bayi pada payudara akan merangsang terbentuknya oksitosin oleh kelenjar 
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hipofisis. Oksitosin membantu involusi uterus dan mencegah terjadinya 

perdarahan pasca persalinan.2 

       Penyebab gagalnya program pemberian ASI Eksklusif ini antara lain 

adalah akibat diperkenalkan botol dan susu formula pada awal kelahiran bayi. 

Kondisi psikologi ibu, dimana ibu merasa tidak yakin akan persediaan ASI-

nya bagi bayi karena tidak adanya dukungan suami ataupun keluarga. Alasan 

ibu bekerja juga sering menjadi penyebabnya, walaupun juga banyak para ibu 

yang bisa meneruskan pemberian ASI pada bayinya sambil terus berkarir di 

luar rumah. Semua dukungan bagi ibu menyusui, dukungan sang ayah adalah 

dukungan yang paling berarti bagi ibu. Ayah dapat berperan aktif dalam 

pemberian ASI Esklusif. Ayah cukup memberikan dukungan secara 

emosional dan bantuan bantuan yang praktis. Pengertian dan dukungan ayah 

dalam upaya pemberian ASI Eksklusif adalah suatu investasi yang berharga.3 

       Data World Breastfeeding Trends Initiative (WBTI) mencatat hanya 

27,5% ibu yang memberikan ASI Eksklusif, sehingga Indonesia menempati 

peringkat target global peningkatan pemberian ASI Eksklusif 50% pada tahun 

2025.4 Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDA) pemberian ASI 

eksklusif pada bayi usia 0-1 bulan 48,7%, pada usia 2-3 bulan menurun 

menjadi 42,2% dan semakin menurun seiring dengan meningkatnya usia bayi 

yaitu 36,6% pada bayi berusia 4-5 bulan dan 30,2% pada bayi usia 6 bulan.5 

Cakupan pemberian ASI eksklusif di DIY (Daerah Istimewah Yogyakarta) 

menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Kabupaten Sleman merupakan 

tertinggi yaitu sebesar 71,10%, lalu diikuti oleh Kabupaten Bantul sebesar 
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70,84%, kemudian Kabupaten Gunung Kidul sebesar 61,90%, menyusul 

Kabupaten Kulon Progo sebesar 55,45% dan Kota Yogyakarta yang paling 

terendah yaitu sebesar 54,43%.6  

       Data mencatat sebesar 70,90% cakupan ASI Eksklusif di  DIY  pada 

tahun 2016.6.1 Sedangkan tahun 2017 cakupan ASI di DIY sebesar 75,04%.6  

Cakupan ASI eksklusif di Kota Yogyakarta tahun 2016 sebesar 52,18%. 

Tahun 2017 cakupan ASI eksklusif di Kota Yogyakarta sebesar 66,13%. 

Cakupan pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Gondomanan pada tahun 

2016 adalah 40,16% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 63,80%. Data 

di puskesmas lain tahun 2017 yaitu Puskesmas Danurejan 1  sebesar 68,83%, 

Puskesmas Danurejan 2 sebesar 49,37%, Puskesmas Gondokusuman 1 

sebesar 49,51%, Puskesmas Gondokusuman 2 sebesar 73,85%, 

Gedongtengen sebesar 37,31%, Puskesmas Jetis sebesar 77,11%, Puskesmas 

Mantrijeron sebesar 80,41%, Puskesmas Kotagede 1 sebesar 51,85%, 

Puskesmas Kotagede 2 sebesar 68,37%, Puskesmas Kraton sebesar 56,25%.7 

       Beberapa peraturan hukum terkait ASI Eksklusif yaitu UU Nomor 36 

Tahun 2009 Pasal 128 ayat 2 dan 3 tentang Kesehatan disebutkan bahwa 

selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah daerah dan masyarakat 

harus mendukung ibu secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas 

khusus.8  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 

tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Pasal 6 bunyi “Setiap ibu yang 

melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang 

dilahirkannya”.9 Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
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450/MENKES/SK/VI/2004 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif di 

Indonesia yaitu meneta pekan ASI Eksklusif di Indonesia selama 6 bulan 

sampai anak berusia 2 tahun lebih dengan pemberian makanan tambahan 

yang sesuai dan tenaga kesehatan agar menginformasikan kepada semua ibu 

yang baru melahirkan untuk memberikan ASI eksklusif.10 

       Di wilayah kerja Puskesmas Gondomanan terdapat 2 kelurahan yaitu 

Prawirodirjan dan Ngupasan. Penelitian ini dilakukan di kelurahan 

Prawirodirjan yang dimana terdapat 16 posyandu. Alasan peneliti mengambil 

di kelurahan Prawirodirjan dikarenakan kelurahan tersebut sangat dekat 

dengan Puskesmas Gondomanan dan jumlah respondennya lebih banyak 

daripada kelurahan Ngupasan. Menurut bidan konselor ASI di Puskesmas 

Gondomanan telah melakukan sosialisasi pada ibu hamil trimester 3 tentang 

pemberian ASI eksklusif yang harus mulai diberikan sejak bayi lahir sampai 

bayi berumur 6 bulan tanpa tambahan apapun seperti air mineral, teh, madu, 

pisang, bubur, dan lain-lain. Pada sosialisasi yang diadakan tidak semua ibu 

hamil datang ke Puskesmas. Bidan juga melatih kader tiap posyandu untuk 

melakukan penyuluhan tentang ASI eksklusif di wilayah poyandu mereka. 

Kurangnya ibu yang datang berpartisipasi dikarenakan ibu yang bekerja, dan 

kurangnya dukungan suami sehingga tidak memiliki waktu luang untuk hadir 

dalam penyuluhan ASI eksklusif.  

       Menurut Lawrence Green (1980) perilaku ditentukan oleh 3 faktor utama, 

yaitu: faktor predisponding, enabling, dan reinforcing.11 Pemberian ASI 

eksklusif merupakan perilaku kesehatan yang dapat dipengaruhi oleh banyak 
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faktor. Menurut penjelasan diatas maka peneliti tertarik meneliti “Faktor-

Faktor Yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Umur 

6-12 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Gondomanan Tahun 2018”. 

B. Rumusan Masalah 

       Jumlah cakupan pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Gondomanan 

pada tahun 2016 adalah 40,16% dan pada tahun 2017 meningkat jadi 63,80% 

namun masih berada dibawah target nasional yaitu 80% (Dinkes Kota DIY, 

2017). %. Data di puskesmas lain tahun 2017 yaitu Puskesmas Danurejan 1  

sebesar 68,83%, Puskesmas Danurejan 2 sebesar 49,37%, Puskesmas 

Gondokusuman 1 sebesar 49,51%, Puskesmas Gondokusuman 2 sebesar 

73,85%, Gedongtengen sebesar 37,31%, Puskesmas Jetis sebesar 77,11%, 

Puskesmas Mantrijeron sebesar 80,41%, Puskesmas Kotagede 1 sebesar 

51,85%, Puskesmas Kotagede 2 sebesar 68,37%, Puskesmas Kraton sebesar 

56,25%.  

       Menurut bidan konselor ASI di Puskesmas Gondomanan telah 

melakukan sosialisasi pada ibu hamil trimester 3 tentang pemberian ASI 

eksklusif yang harus mulai diberikan sejak bayi lahir sampai bayi berumur 6 

bulan tanpa tambahan apapun seperti air mineral, teh, madu, pisang, bubur, 

dan lain-lain. Pada sosialisasi yang diadakan tidak semua ibu hamil datang ke 

Puskesmas. Bidan juga melatih kader-kader tiap posyandu untuk melakukan 

penyuluhan ditiap wilayah posyandu mereka masing-masing tentang ASI 

eksklusif. Kurangnya ibu yang datang berpartisipasi dikarenakan ibu yang 

bekerja, dan kurangnya dukungan suami sehingga tidak memiliki waktu luang 
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untuk hadir dalam sosialisasi pemberian ASI eksklusif. Dari latar belakang 

diatas maka rumusan masalahnya adalah “faktor-faktor apakah yang 

berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi umur 6-12 bulan di 

wilayah kerja Puskesmas Gondomanan tahun 2018 ?” 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian 

ASI eksklusif pada bayi umur 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas 

Gondomanan tahun 2018. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui jumlah ibu yang memberikan ASI Ekslusif di wilayah 

kerja Puskesmas Gondomanan tahun 2018. 

b. Mengetahui gambaran karakteristik ibu yaitu umur, pendidikan, 

pekerjaan, dan paritas responden di wilayah kerja Puskesmas 

Gondomanan tahun 2018. 

c. Mengetahui gambaran faktor pendukung yaitu keterpaparan sumber 

informasi pada responden di wilayah kerja Puskesmas Gondomanan 

tahun 2018. 

d. Mengetahui gambaran faktor penguat yaitu dukungan suami yang 

berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja 

Puskesmas Gondomanan tahun 2018. 
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e. Mengetahui adanya hubungan antara umur, pendidikan, pekerjaan, 

dan paritas responden dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah 

kerja Puskesmas Gondomanan tahun 2018. 

f. Mengetahui adanya hubungan antara keterpaparan sumber informasi 

dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas 

Gondomanan tahun 2018. 

g. Mengetahui hubungan antara dukungan suami dengan pemberian ASI 

eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Gondomanan tahun 2018. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah perilaku kesehatan dalam bidang 

kebidanan, yaitu pemberian ASI eksklusif.  Penelitian ini dilakukan kepada 

ibu yang memiliki bayi berumur 6-12 bulan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang berhubungan dengan pemberian ASI Eksklusif di wilayah kerja 

Puskesmas Gondomanan.    

E. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan sebagai sarana penerapan ilmu 

yang diperoleh selama perkuliahan. 

2. Manfaat Praktik 

a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat 

khususnya dalam bidang ASI eksklusif. 

b. Menambah pengetahuan ibu tentang ASI dan manfaat pemberian ASI 

secara eksklusif. 
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c. Menambah wawasan suami untuk mendukung istri dalam pemberian 

ASI eksklusif. 

F. Keaslian Penelitian  

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Judul Populasi Metode Hasil Perbedaan 

1 Exclusive 

breastfeeding and 

associated factors 

among mothers in 

Gozamin district, 

northwest Ethiopia: 

a community based 

cross-sectional 

study 

Bayi yang 

berusia > 6 

bulan 

sampai 12 

bulan 

Menggunakan 

teknik sampling 

acak sederhana, 

tujuh kebeles (unit 

administratif 

terendah) dipilih 

sebagai unit 

sampling utama di 

kabupaten. Sampel 

pasangan ibu-bayi 

kemudian dipilih 

menggunakan 

teknik sampling 

acak sistematis. 

Data dikumpulkan 

dari 506 pasangan 

ibu-bayi 

menggunakan 

wawancara. Faktor 

yang terkait dengan 

pemberian ASI 

eksklusif ditentukan 

menggunakan 

regresi logistik. 

Ukuran asosiasi 

yang digunakan 

adalah odds ratio, 

dan uji statistik 

dengan p-value 

kurang dari 0,05 

dianggap signifikan 

secara statistik. 

Dalam penelitian ini, 

prevalensi pemberian 

ASI eksklusif pada ibu 

adalah 74,1% (95% CI 

70,80, 79,10). Untuk 

ibu pegawai 

pemerintah, peluang 

pemberian ASI 

eksklusif dikurangi 

setengahnya 

dibandingkan dengan 

ibu rumah tangga 

(AOR 0,49, 95% CI 

0,26, 0,94). Ibu yang 

tidak menerima 

konseling menyusui 

setelah melahirkan 

adalah 0,43 kali lebih 

kecil kemungkinannya 

untuk melakukan 

menyusui eksklusif 

dibandingkan dengan 

ibu yang menerima 

layanan (AOR 0,43, 

95% CI 0,25, 0,72). 

Ibu yang melahirkan di 

institusi kesehatan 

lebih cenderung 

melakukan praktik 

menyusui eksklusif. 

Judul, 

Populasi, 

jumlah sampel,  

metode 

penelitian, dan 

tempat 

penelitian 
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2 Hubungan 

Dukungan Keluarga 

Dengan Pemberian 

ASI Eksklusif di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Umbulharjo I 

Yogyakarta Tahun 

2017 

Sampel yang 

digunakan 

yaitu 70 ibu 

yang 

memiliki 

bayi umur 6-

12 bulan 

yang 

memiliki 

kriteria 

inklusi. 

Metode 

pengambilan 

sampling 

menggunakan 

purposive sampling. 

Instrumen 

penelitian 

menggunakan 

kuesioner. Hasil 

analisis dua 

variable dengan chi 

square. 

Hasil analisis dua 

variable dengan chi 

square menyatakan 

bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara 

dukungan sosial suami 

dengan pemberian ASI 

eksklusif dengan 

keeratan hubungan 

kategori rendah 

(p=0,005, CC=0,319). 

Judul, jumlah 

sampel, 

metode 

penelitian, dan 

tempat 

penelitian 

3 Analisis Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Pemberian Air Susu 

Ibu (ASI) Eksklusif 

Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Cilacap 

Tengah I 

Kabupaten Cilacap 

Tahun 2017 

Subjek 

penelitian 

ini adalah 

bayi yang 

berusia lebi 

dari 6 bulan 

dan kurang 

dari 12 

bulan. 

Penelitian ini 

menggunakan  

explanatory 

research dengan 

menggunakan 

metode pendekatan 

cross sectional. 

Teknik pemilihan 

sampel adalah 

cluster sampling. 

Analisis data dalam 

penelitian ini 

dilakukan dengan 

Chi Square dan 

Regresi logistic. 

Hasil penelitian 

berdasarkan analisis 

bahwa faktor yang 

mempengaruhi 

pemberian ASI 

eksklusif adalah faktor 

umur (p value 0,012 < 

0,05), faktor 

pengetahuan (p value 

0,003 > 0,05). dan 

faktor dukungan 

keluarga (p value 

0,000 < 0,05). 

Kesimpulan terdapat 

pengaruh yang 

signifikan pada 

pemberian ASI 

eksklusif adalah faktor 

umur, pengetahuan 

dan faktor dukungan 

keluarga. 

Judul, teknik 

sampling dan 

tempat 

penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 4 Factors associated 

with exclusive 

breastfeeding 

Practices among 

mothers in Goba 

district, south east 

Ethiopia: a cross-

sectional study 

Bayi yang 

berusia > 6 

bulan 

sampai 12 

bulan. 

Pendekatan cross-

sectional dilakukan 

dari Maret hingga 

Februari 2010 yang 

melibatkan 

keduanya data 

kuantitatif dan 

kualitatif. Sebanyak 

608 ibu dipilih 

secara acak.  

Prevalensi pemberian 

ASI eksklusif dalam 

24 jam terakhir 

sebelum survei adalah 

71,3%. Menjadi 

pengangguran [AOR: 

10.4 (95% CI: 1.51, 

71.50)] dan usia bayi 

kurang dari dua bulan 

[AOR: 5.6 (95% CI: 

2,28, 13,60)] secara 

independen terkait 

dengan pemberian ASI 

eksklusif. 

Judul, metode 

penelitian, 

tempat 

penelitian, 

jumlah sampel 

dan  dan 

analisis data 

 

Lanjutan tabel 1. Keaslian Penelitian 


