
 

 

 
 
 
 

 

PENDAHULUAN 

 

ASI merupakan jenis makanan alami yang sangat baik dikonsumsi bayi yang baru lahir 

hingga usia 6 bulan pertama karena ASI mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan untuk 

membantu tumbuh kembang bayi. ASI juga merupakan cairan alamiah yang mudah didapat, 

temperaturnya juga sesuai dengan yang dibutuhkan bayi, sebagai pelindung utama terhadap 

infeksi, serta bebas dari kontaminasi bakteri, dan dapat diminum tanpa harus ada persiapan yang 

khusus oleh ibu saat menyusui (Nugroho, 2011). Proses keluarnya ASI dari tubuh, dapat terjadi 

karena adanya refleks menghisap, dengan kemampuan bayi untuk menghisap ASI dapat terjadi 

pembentukan dan pengeluaran ASI, dan juga dapat dipengaruhi oleh proses hormonal 

(Shillatuddiniyah, 2013). 

Air Susu Ibu (ASI) mengandung protein, karbohidrat, lemak, mineral, zat antibodi, enzim 

dan vitamin. Lebih lanjut kandungan protein yang tinggi pada ASI sangat diperlukan oleh bayi 

sejak lahir sampai berusia enam bulan, karena mudah dicerna, sehingga tidak meyebabkan 

gangguan intestinal (Walyani, 2015). Kandungan utama yang terdapat pada ASI ialah whey, 

laktosa, vitamin, mineral dan immunoglobulin A, yang dapat mengurangi risiko terkena penyakit 

seperti asma, pneumonia, diare, kanker anak, alergidan juga dapat mengurangi kemungkinan 

menderita penyakit jantung. Cairan pertama yang dihasilkan oleh ibu menyusui disebut 

kolostrum yang merupakan sumber nutrisi paling baik untuk perlindungan kekebalan tubuh dan 

pertumbuhan bayi karena kandung yang terdapat pada kolostrum yaitu karoten dan tinggi akan 

vitamin A sehingga sangat baik untuk mempertahankan dan mejaga kesehatan bayi dan 

mampumelawan penyakit (Departemen Kesehatan RI; 2013). Setiap kandungan yang ada pada 

ASI memiliki fungsinya masing-masing, seperti protein berfungsi sebagai perlindungan terhadap 

infeksi, kandungan zat antibodi sebagai pembentuk kekebalan tubuh yang dapat membantuh 

melawan virus dan bakteri, karbohidrat yang dapat membantu mengurangi kadar bakeri dalam 

usus, dan lemak merupakan bahan yang sangat penting untuk proses penyerapan vitamin dan 

sebagai pendukung perkembangan otak dan sistem saraf bayi, sedangkan enzim, vitamin dan 



 

 

mineral penting untuk kesehatan dan pertumbuhan bayi. Bertumbuh dan berkembang seorang 

bayi dengan optimal sangat diperlukan dukungan nutrisi dan stimulasi yang adekuat, sehingga 

dengan pemberian ASI dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan dari bayi tersebut (Nurlaila 

2018). 

Cakupan pemberian ASI pada bayi di Indonesia di tahun 2018 yaitu sebesar 68,74%. Dari 

angka itudikatakan bahwa telah mencapai target di tahun 2018 sebesar 47%. Dari hasil 

presentase, cakupan pemberian ASI yang tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat yaitu 90,79%, 

dan presentase cakupan pemberian ASI terendah tedapat di Provinsi Gorontalo 30,71%. 

Sedangkan 6 Provinsi yang tidak memenuhi target, dan sembilan Provinsi yang belum 

mengumpulkan data di tahun 2018 (Kemenkes RI 2019). Berdasarkan data dari Profil Kesehatan 

Provinsi Maluku Utara tahun 2014, prevalensi pemberian ASI di Provinsi Maluku Utara 

mengalami peningkatan di tahun 2014, dengan cakupan sebesar 63,7% dari target yang 

ditetapkan sebesar 44,4%. Pencapain cakupan pemberian ASI 0-6 bulan ditingkat Provinsi dan 

Kabupaten / kota pada umumnya sudah maksimal melampaui target yang ditetapkan, diantaranya 

adalah Kabupaten Halmahera Barat, Halamahera Tengah, Halmahera Utara, Kota Ternate dan 

Kepulauan Sula. Kabupaten yang memiliki cakupan tertinggi adalah Kabupaten Halmahera 

Tengah sebesar 74.6% sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Halmahera Timur sebesar 

43.6% dimana belum memenuhi target yang ditetapkan.Cakupan pemberian ASI eksklusif ini 

disebabkan karena beberapa faktor yakni belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, dan 

advokasi. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya pemberian ASI adalah kebiasaan atau 

budaya dari masyarakat setempat yang cenderung menghentikan pemberian ASI terlalu dini 

dengan berbagai alasan. 

Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab tidak diberikan Air Susu Ibu (ASI) antara 

lain kurangnya pengetahuan ibu terkait pentingnya pemberian ASI, kebiasaan dan kepercayaan 

(budaya), kondisi ASI macet sehingga ibu memberikan makanan tambahan misalnya susu 

formula, dan karena ibu sibuk bekerja sehingga ibu menghentikan pemberian ASI (Josefa, G., 

K., Margawati, A. 2011).Selain itu juga faktor yang menjadi penyebab tidak diberikan ASI 

adalah kebiasaan dan kepercayaan (budaya), dengan memberikan makanan tambahan pada bayi 

dipercaya akan memberikan respon yang lebih cepat dalam proses pertumbuhan, sehingga 

menjadi kebiasaan yang sudah menjadi kebudayaan secara turun temurun. Dari faktor-faktor 



 

 

tersebut dapat menyebabkan ketidak berhasilan atau kegagalan dalam proses pemberian ASI 

sejak bayi lahir hingga usia enam bulan pertama (wahyuningsih, 2013). 

Sosial budaya merupakan suatu kesatuan yang ada dimasyarakat yang meliputi 

kepercayaan / keyakinan, adat istiadat, pengetahuan, dan juga merupakan suatu permasalahan 

dalam proses pemberian ASI, dimana kurangnya kesadaran akan pentingnya pemberian ASI oleh 

masyarakat dalam budaya tersebut, serta pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya 

mendukung. Sehingga sosial budaya sangat berpengaruh dalam pemberian ASI karena budaya 

yang dianut seseorang secara turun temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat sehingga 

cenderung sulit untuk diperbaiki, karena banyak kebudayaan yang memiliki persepsinya masing- 

masing (Yusrina 2016).Hasil penelitian menunjukan bahwa sosial budaya dapat mempengaruhi 

pemberian ASI, dimana dalam suatu budaya tersebut terdapat kepercayaan yang dianggap itu 

baik untuk bayi, sehingga menjadi kebiasaan.Diantaranya adalah kebiasaan membuang 

kolostrum dan memberikan makanan tambahan. Sehingga dikatakan bahwa budaya juga 

merupakan faktor yang mempengaruhi pemberian ASI, karena ada hubungannya anatara praktek 

pemberian ASI dan budaya, (AL Rahmad AH 2013). 

Sosial budaya berperan penting terhadap perilaku kesehatan individu maupun 

berkelompok dalam masyarakat.Sosial budaya dapat membantu perilaku kesehatan juga dapat 

memperburuk kesehatan. Begitu juga dalam proses pemberian ASI yang tidak terlepas dari 

pandangan budaya yang dimana telah diwariskan secara turun temurun. Yang dapat menentukan 

faktor kesehatan dari masyarakat ialah perilaku dari mereka sendiri. Apabila faktor tersebut suda 

menjadi suatu kebiasaan dalam hidup dan dalam kegiatan masyarakat, sehingga ada 

kecenderungan dapat mengubah perilaku yang dibentuk sejak lama hingga sulit untuk dapat 

dilakukan, (Rahmadhanny, 2011), sebagai contoh dalam masyarakat dimana ada terdapat 

kepercayaan dan keyakinan hingga menjadi suatu kebiasaan masyarakat akan budaya yang 

dianut tersebut bahwa jika bayi diberikan makanan tambahan, akan lebih cepat membantu proses 

pertumbuhannya, dan kebiasaan membuang kolostrum karena dianggap kotor, sehingga tidak 

heran lagi apa bila kolostrum itu dibuang, karena kebiasaan seperti ini tidak jarang lagi dapat 

dijumpai diberbagai daerah (Saleh, LA. 2011). 

Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara, menyebutkan bahwa 

cakupan pemberian ASI di Kabupaten Halmahera Timur belum mencapai target yang ditentukan, 



 

 

atau berada di bawah target nasional. Sehingga perlu dilakukan penelitian di daerah tersebut 

untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab atau suatu masalah dalam praktek pemberian 

ASI. Sehingga menjadi alsan daerah tersebut dipilih menjadi lokasi untuk penelitian.Masalah 

yang paling utama dalam pemberian ASI adalah sosial budaya, dimana dapat berpengaruh bagi 

perilaku masyarakat karena diyakini bahwa hal tersebut baik untuk dilakukan, misalnya kebiasaa 

memberikan makanan tambahan sebelum bayi berusia 6 bulan pertama sejak lahir. 

Dilihat dari latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang faktor yang 

menjadi penyebab tidak diberikan ASI pada bayi usia 0-6 bulan pertama, salah satunya adalah 

faktor sosial budaya. Dan dalam penelitian ini wilayah yang dipilih menjadi lokasi penelitian 

adalah di Wilayah Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, karena sesuai dengan data 

yang di peroleh dari Profil Kesehatan Maluku Utara tahun 2014, bahwa daerah yang belum 

mencapai target pemberian ASI atau rendahnya pemberian ASI adalah Kabupaten Halmahera 

Timur, sehingga menjadi keinginan peneliti untuk meneliti didaerah tersebut.Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi factor sosial-budaya di wilayah kerja Puskesmas 

Perawatan Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timurterkait ASI dan perilaku 

pemberian ASI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


