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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi sangat penting, karena 

cairan ASI mengandung zat kekebalan tubuh yang akan melindungi 

bayi dari berbagai penyakit infeksi bakteri, virus, parasite, dan jamur 

(Roesli, 2008). Pemberian ASI pada bayi sampai usia 6 bulan tanpa 

tambahan cairan atau pun makanan lain disebut dengan ASI eksklusif  

(WHO, 2011), dan dapat dilanjutkan sampai bayi berusia 2 tahun 

(Nurhayati, 2009). ASI eksklusif merupakan makanan dengan 

kandungan gizi  paling sesuai untuk kebutuhan bayi, karena dapat 

melindungi bayi dari berbagai infeksi dan juga dapat meningkatkan 

hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi yang dapat mendukung 

semua aspek perkembangan bayi, termasuk kesehatan dan 

kecerdasan bayi. Sebaliknya, anak yang tidak diberi ASI eksklusif 

mempunyai kemungkinan lebih besar menderita kurang gizi dan 

obesitas, serta ketika dewasa lebih mudah terkena penyakit kronis, 

seperti kanker, jantung, hipertensi dan diabetes (Rahmawati, 2010). Ibu 

yang memberikan ASI secara eksklusif dapat meringankan beban 

ekonomi (Roesli, 2008). 
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Di Indonesia cakupan ASI eksklusif belum mencapai angka yang 

diharapkan yaitu sebesar 80%. Data dari badan penelitian dan 

pengembangan kesehatan 2010 menunjukkan bahwa bayi yang 

mendapatkan ASI eksklusif di Indonesia baru mencapai 15,3 % 

(Riskesdas, 2013). Cakupan pemberian ASI eksklusif ini lebih rendah 

dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2007, 2008, 2009 yakni 

berturut-turut mencapai 28,6%, 24,3% , 34,3% (Depkes RI, 2009). 

Capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Kementrian RI 

yaitu sebesar 80% (Dinkes Propinsi Jateng, 2009). Rendahnya 

cakupan keberhasilan pemberian ASI eksklusif kepada bayi, baik di 

perkotaan maupun pedesaan, dipengaruhi oleh banyak faktor, 

diantaranya rendahnya  pengetahuan dan kurangnya informasi pada 

ibu dan keluarga mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif, (Arini, 

2012).  

Sementara itu, diantara bayi-bayi berumur 4-5 bulan, 15% nya 

mendapat ASI namun tidak lama dan 85% telah mengkonsumsi 

makanan tambahan (Rahmawati, 2007). Menurut Cox (2006) 

Pemberian MP-ASI (Makanan Pendamping- Air Susu Ibu) pada bayi 

yang terlalu dini memiliki 2 risiko yaitu risiko jangka pendek dan risiko 

jangka panjang. Risiko jangka pendek yaitu pengenalan makanan 

selain ASI kepada bayi akan menurunkan nafsu makan anak, selain itu 

juga dapat mempengaruhi penyerapan zat besi sehingga 

menyebabkan defisiensi zat besi dan anemia, serta risiko diare 
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meningkat karena makanan tambahan tidak sebersih ASI. Sedangkan 

pada risiko jangka panjang yaitu obesitas, hipertensi, arteriosklerosis 

dan alergi Makanan. Selanjutnya Direktur Jenderal Bina Gizi dan 

Kesehatan Ibu Anak, Kementerian Kesehatan Slamet Riyadi Yuwono 

menyebutkan berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi 

Nasional) tahun 2012 disampaikan bahwa hanya ada 33,6 % bayi 

berumur 0-6 bulan yang diberikan ASI secara eksklusif (Kompas, 

2012).  

 Faktor yang teridentifikasi adalah faktor tingkat pengetahuan ibu, 

faktor sosial dan ekonomi, faktor pekerjaan ibu. Ibu yang bekerja 

cenderung tidak memberikan ASI eksklusif dibandingkan dengan ibu 

yang tidak bekerja  menemukan bahwa dari 100 ibu yang bekerja, 

hanya 11 orang ibu yang memberikan ASI eksklusif (Hikmawati, 2008).  

Begitu pula yang terjadi  di Desa Warak RT 03 RW 06 Kecamatan 

Sidomukti Kelurahan Dukuh, karena berdasarkan survei pendahuluan, 

5 ibu menyusui  tidak memberikan ASI ekslusif kepada bayinya karena 

bekerja sehingga Desa Warak dipilih sebagai wilayah penelitian. 

Banyak ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif dikarenakan berbagai 

macam faktor yang menjadi penyebab kegagalan dalam pemberian ASI 

eksklusif. Informasi yang diperoleh dari informan di Desa Warak pada 

tanggal 17 januari 2016 terdapat 5 ibu yang mempunyai bayi berumur 

0-6 bulan. Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul 
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“Penyebab Kegagalan dalam Pemberian ASI Eksklusif : Studi Kualitatif 

di Desa Warak”.  

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan kajian latar belakang diatas peneliti akan berfokus 

pada ibu menyusui yang memiliki bayi usia 0-6 bulan, dikarenakan pada 

usia 0-6 bulan adalah masa dimana bayi  hanya mendapatkan ASI 

eksklusif tanpa makanan tambahan lainnya. Karena banyaknya faktor 

penyebab kegagalan dalam pemberian ASI eksklusif di Desa Warak RT 

03 RW 06 Salatiga. Maka fokus yang peneliti lakukan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh ibu 

menyusui sehingga tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka 

dirumuskan pertanyaan penelitian “faktor apa sajakah yang menjadi 

penyebab kegagalan ibu menyusui dalam pemberian ASI eksklusif di 

Desa Warak? 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum  

Mendiskripsikan penyebab kegagalan ibu menyusui dalam 

memberikan ASI eksklusif di Desa Warak. 

1.4.2. Tujuan Khusus  

Mendiskripsikan faktor internal penyebab kegagalan pemberian ASI 

eksklusif di Desa Warak.  

1.5. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya 

adalah  

1.5.1. Manfaat Praktis  

1. Bagi Ibu menyusui, agar dapat mencegah kegagalan 

pemberian ASI di tingkat rumah tangga. 

2. Bagi Instansi Kesehatan, agar dapat mengetahui apa yang 

menjadi penyebab kegagalan pemberian ASI ditingkat rumah 
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tangga sehingga pemberian ASI dapat ditingkatkan dengan 

melakukan promosi kesehatan di posyandu di desa sekitar. 

1.5.2. Manfaat Teoritis 

1. Bagi peneliti sendiri, dapat menambah wawasan, 

pengetahuan serta pemahaman tentang pentingnya 

keberhasilan ASI eksklusif.  

2.Bagi Ilmu Keperawatan agar pengetahuan tentang ASI 

eksklusif dapat lebih berkembang lagi dan ilmunya semakin 

mudah dipelajari  dan dapat di akses di manapun sehingga 

semua orang bisa mengerti pentingnya memberikan ASI 

eksklusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


