
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan syarat mutlak 

terwujudnya pembangunan, salah satunya pada bidang kesehatan. Kementerian 

Kesehatan menyelenggarakan program untuk membangun SDM yang berkualitas 

dengan cara meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat yang 

diprioritaskan pada kelompok dengan resiko tinggi seperti golongan ibu hamil, 

bayi, dan balita (Kemenkes, 2012). 

Salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi 

pada bayi  adalah dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI). Pemberian ASI merupakan 

kegiatan penting dalam pemeliharaan anak dalam mempersiapkan generasi penerus 

di masa depan. World Health Organization (WHO) merekomendasikan kepada ibu 

agar yang bayi diberikan ASI usia  0- 6 bulan yang dikenal dengan pemberian ASI 

eksklusif tanpa  tambahan cairan lain dan tanpa tambahan makanan padat lain kecuali 

obat atau vitamin yang dianjurkan karena indikasi medis. (Prasetyono,  2012). 

Pemberian ASI eksklusif secara penuh sangat dianjurkan oleh para ahli gizi dan 

tenaga kesehatan lainnya. Tidak satupun susu buatan manusia (susu formula) dapat 

menggantikan komposisi zat dalam ASI. Pedoman internasionalyang menganjurkan 

pemberian ASI eksklusif didasarkan pada bukti ilmiah tentang manfaat ASI bagi daya 

tahan hidup bayi, pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu ASI mengandung 

semua energi dan gizi yang dibutuhkan bayi selama 6 bulan pertama setelah 

kelahirannya  (Ida, 2012). 
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Berdasarkan Renstra (2019) menyebutkan bahwa Target ASI Eksklusif  

yaitu sebesar 50 %. Data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015 menyebutkan 

bahwa cakupan ASI Eksklusif sebesar 52,3%, tahun 2016 sebesar 42%, sedangkan 

pada tahun 2017 hanya 35%. Berdasarkan data tersebut bahwa persentase 

pemberian ASI Eksklusif semakin menurun dari tahun ke tahun. 

Sementara itu berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara 

menyebutkan cakupan pemberian ASI  Eksklusif tahun 2015 mencapai 32,90%, 

tahun 2016 mencapai 54,15%, dan tahun 2017 mencapai 46,43. Peningkatan 

signifikan pada tahun 2016 dengan cakupan 54,15 atau naik sebesar 21,25% dari 

tahun 2015, namun ditahun 2017 kembali turun menjadi 46,43%. Hal ini 

disebabkan belum bakunya program peningkatan cakupan ASI Eksklusif yang 

dilakukan oleh tenaga Promosi Kesehatan dalam melakukan penyuluhan. 

Profil kesehatan Kabupaten Muna menyebutkan bahwa cakupan ASI 

Eksklusif pada tahun 2016 sebanyak 300 dari 1.045 bayi, tahun 2017 terdapat 1.255 

bayi namun yang mendapat ASI Eksklusif hanya sebanyak 258 atau sebesar 

20,56%, sedangkan pada tahun 2018 hanya 30,60% yang mendapat ASI Eksklusif 

dari angka kelahiran sebanyak 1.650 bayi.  

Berdasarkan data cakupan ASI Eksklusif di atas bahwa pemberian ASI 

Eksklusif tidak sepenuhnya terlaksana secara optimal. Banyak kendala dalam 

memberikan ASI eksklusif sehingga menyebabkan rendahnya praktek pemberian ASI 

secara eksklusif. Dalam pemberian ASI Eksklusif jika  pengetahuan Ibu tentang ASI 

Eksklusif rendah maka pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan tidak akan tercapai. 

Pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti media elektronik, media 

cetak, maupun penyuluhan tentang pentingnya ASI Eksklusif (Widyanto, 2015).  
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Pengetahuan tentang ASI Eksklusif ternyata tidak cukup sehingga, perlu ada 

kemauan yang kuat dalam bentuk sikap seorang Ibu dalam mendukung keberhasilan 

pemberian ASI Eksklusif. Ibu yang menganggap bahwa ASI merupakan makanan 

terbaik untuk bayi akan selalu berusaha memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan. Ibu 

yang mempunyai sikap mendukung terhadap pemberian ASI, dia akan sungguh-

sungguh memenuhi kebutuhan gizi bayinya dengan cara memberikan ASI Eksklusif 

tanpa diberikan susu formula atau lainnya dengan alasan tertentu (Widiyanto, 2015). 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dilakukan penyuluhan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan sikap Ibu tentang pemberian ASI Eksklusif. 

Penyuluhan merupakan pendekatan secara edukatif untuk menghasilkan pemahaman 

dan perilaku yang diperlukan khususnya Ibu hamil, sehingga kelak Ibu memiliki 

pengetahuan dan kesadaran dalam memberikan ASI secara eksklusif (Fitriani, 2011).  

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis akan melakukan studi literature untuk 

mengetahui pengaruh penyuluhan tentang pemberian ASI Eksklusif terhadap 

pengetahuan dan sikap ibu hamil. Hal ini dimaksudkan agar ibu mendapat 

penguatan secara pribadi akan pentingnya ASI Eksklusif terkait manfaat, komposisi 

dan kandungan ASI, sehingga timbul kemauan dalam menyusui secara eksklusif. 

B. Rumusan Masalah  

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh penyuluhan tentang ASI Eksklusif terhadap pengetahuan 

ibu hamil? 

2. Apakah ada pengaruh penyuluhan tentang ASI Eksklusif terhadap sikap ibu 

hamil? 
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C. Tujun Penelitian  

1.  Tujuan Umum  

Tujuan umum literatur review ini yakni mengetahui pengaruh 

penyuluhan tentang ASI Eksklusif terhadap pengetahuan dan sikap ibu hamil. 

2.  Tujuan Khusus 

1. Untuk  mengetahui  pengaruh penyuluhan tentang ASI Eksklusif terhadap 

pengetahuan Ibu hamil 

2. Untuk  mengetahui  pengaruh penyuluhan tentang ASI Eksklusif terhadap 

sikap Ibu hamil 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Puskesmas   

Sebagai masukan bagi puskesmas, khususnya tenaga Promosi Kesehatan dalam 

rangka meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif. 

2. Bagi Masyarakat  

Menambah pengetahuan dan kemauan ibu hamil untuk memberikan ASI 

kepada bayinya secara eksklusif. 

3. Bagi Peneliti   

Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif.  


