
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Survey demografi kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 

menunjukan bahwa 57% tenaga kerja Indonesia adalah wanita Indonesia. 

Dalam Konvensi Organisasi Pekerja Internasional tahun 2007 tercantum 

bahwa cuti melahirkan selama 14 minggu dan penyediaan sarana pendukung 

ibu menyusui di tempat kerja wajib diadakan. Undang-Undang Perburuhan di 

Indonesia No.1 tahun 1951 memberikan cuti melahirkan selama 12 minggu 

dan kesempatan menyusui 2x30 menit dalam jam kerja. Namun ibu bekerja 

masih dianggap sebagai salah satu faktor penyebab tingginya angka 

kegagalan menyusui, padahal di Negara-negara industry 45-60% tenaga kerja 

merupakan wanita usia produktif (Rocky, 2010 ; h. 255). 

Data keberhasilan menyusui pada ibu menyusui di Indonesia belum 

ada, namun dari SDKI tahun 2007 didapatkan data bahwa 95% balita di 

Indonesia pernah mendapatkan ASI, 445 bayi baru lahir mendapat ASI 1 jam 

setelah lahir dan 62% bayi mendapat ASI pada hari pertama namun hanya 

32% bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Tingginya tingkat 

pendidikan ibu, lama bekerja kurang dari 20 jam sehari, adanya dukungan 

keluarga, adanya dukungan perusahaan dalam hal penyediaan tempat 

penitipan anak di tempat kerja, ruangan khusus untuk memerah ASI, adanya 

waktu istirahat untuk memerah ASI serta ibu lebih sering menyusui saat tidak 

bekerja merupakan faktor pendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif 

(Rocky, 2010 ; h. 256). 
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Menurut Danuatmaja dan Meiliasari kegagalan menyusui dipengaruhi 

oleh berbagai macam masalah menyusui baik dari faktor ibu maupun dari 

bayi. Antara lain faktor dari ibu yaitu : Kurang informasi, putting susu yang 

pendek, payudara bengkak, putting susu nyeri/ lecet, saluran ASI tersumbat, 

radang payudara, abses payudara, ASI kurang dan Ibu bekerja dan faktor dari 

bayi, yaitu : bingung putting, bayi enggan menyusu karena teknik menyusui 

yang salah, bayi sering menangis, bayi kembar, bayi dengan refleks isap 

lemah, bayi sumbing dan bayi kuning. 

Pada dasarnya semua ibu dapat menyusui. Namun, teknik yang 

sebaik-baiknya digunakan agar air susu banyak yang keluar dan putting susu 

tidak lecet atau bayi tidak menelan hawa terlalu banyak yang bisa membuat 

bayi muntah belum banyak diketahui oleh ibu muda atau calon ibu. Tidak 

jarang, bayi diberi susu buatan karena ibunya disangka kurang mengeluarkan 

air susu. Sebenarnya, kurangnya ASI disebabkan oleh kesalahan teknik 

menyusui (Indiarti, 2007; h. 76). 

Menyusui merupakan hak setiap ibu, termasuk ibu bekerja. Dan setiap 

ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang 

dilahirkannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 

Pasal 6 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. 

Air Susu Ibu merupakan hal yang sangat alami dan mengagumkan 

saat melihat seorang ibu menyusui anaknya. Sebuah permulaan yang 

merupakan pemberian terbaik bagi si bayi. Walaupun bagi sebagian ibu hal 

tersebut terlihat mudah, tetapi banyak juga yang mengalami kesulitan saat 

melakukannya (Indiarti, 2007 ; h. 74) 
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ASI sebagai makanan pokok alamiah adalah makanan terbaik yang 

dapat diberikan oleh seorang ibu pada anak yang baru dilahirkannya. 

Pemberian ASI yang dianjurkan adalah ASI yang eksklusif selama 6 bulan 

karena ASI saja dapat memenuhi 100% kebutuhan bayi. Dari 6-12 bulan ASI 

masih merupakan makanan utama bayi karena dapat memenuhi 60-70% 

kebutuhan bayi dan perlu ditambahan makanan pendamping ASI berupa 

makanan lumat sampai lunak sesuai dengan usia bayi. Di atas 12 bulan ASI 

saja hanya memenuhi sekitar 30% kebutuhan bayi dan makanan padat sudah 

menjadi makanan utama. Namun, ASI tetap dianjurkan pemberiannya sampai 

paling kurang 2 tahun untuk manfaat lainnya (Sarwono, 2008 ; h. 376). 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Amina didapatkan data dari desa 

Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Sampang pada bulan Januari-Maret 

2012 sebanyak 145 ibu yang memiliki bayi berusia 6-12 bulan hanya 59 orang 

(40,68%) yang memberikan ASi eksklusif, sedangkan ibu yang tidak 

memberikan ASI Eksklusif 86 orang (59,32%). Dari hasil penelitiannya hampir 

seluruhnya ibu bekerja (85,5%) dan sebagian besar ibu tidak memberikan ASI 

Eksklusif (66,1%). Dengan demikian H1 diterima yang berarti ada hubungan 

antara status ibu bekerja dengan pemberian ASI Eksklusif. Sehingga status 

ibu bekerja mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif. 

Sedangkan penelitian yang lain dilakukan oleh Rumpiati (2012) 

memperoleh hasil bahwa sebanyak 68% responden menunjukkan teknik 

menyusui baik dan 60% responden berhasil laktasinya. Jadi terdapat 

hubungan yang signifikan antara teknik menyusui dengan keberhasilan 

laktasi. 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari profil kesehatan kabupaten/ kota 

Banyumas tahun 2011 menunjukkan cakupan pemberian ASI eksklusif hanya 

sekitar 75,0% meningkat dibandingkan tahun 2010 (40,71%). Sedangkan 

jumlah puskesmas yang ada di kabupaten Banyumas yaitu ada 39 

Puskesmas yang tersebar di 27 kecamatan (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banyumas). 

Berdasarkan hasil survey dari data di Puskesmas 1 Kembaran ada 65 

ibu menyusui yang memiliki bayi ≥ 6 bulan pada bulan Februari 2013. 

Sedangkan cakupan ASI Eksklusif di Puskesmas 1 Kembaran masih 17,84%. 

Padahal target untuk ASI Eksklusif adalah 70%. Jadi cakupan ASI di 

Puskesmas ini masih sangat rendah. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

membahas tentang hubungan antara ibu bekerja, teknik menyusui terhadap 

keberhasilan pemberian ASI eksklusif di Puskesmas 1 Kembaran. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dibuat maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu “Apakah terdapat 

hubungan antara ibu bekerja, teknik menyusui dengan keberhasilan 

pemberian ASI eksklusif ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara ibu bekerja, teknik 

menyusui dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran/ deskripsi ibu bekerja, teknik menyusui dan 

keberhasilan pemberian ASI Eksklusif 

b. Mengetahui hubungan antara ibu bekerja dengan keberhasilan 

pemberian ASI eksklusif. 

c. Mengetahui hubungan antara teknik menyusui dengan keberhasilan 

pemberian ASI eksklusif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dinas Kesehatan 

Memberikan informasi pada Dinas Kesehatan, khususnya kabupaten 

Banyumas tentang tingkat keberhasilan ASI eksklusif serta sebagai upaya 

untuk mengontrol pemasaran susu formula pada bayi demi mencapai 

keberhasilan ASI eksklusif dan demi tersedianya ruang laktasi di tempat-

tempat tertentu. 

2. Bagi Puskesmas 

Memberikan informasi tentang keberhasilan ASI eksklusif pada ibu 

menyusui dan menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kegiatan 

puskesmas dalam mempromosikan ASI eksklusif. 

3. Bagi penulis sendiri 

Mendapatkan pengalaman dalam sebuah penelitian dan daya pikir 

menjadi lebih berkembang serta dapat bersosialisasi dalam lapangan. Dan 

dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang melakukan sebuah penelitian. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang ASI eksklusif pernah dilakukan sebelumnya oleh : 

La Ode Amal Saleh melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang 

Menghambat Praktik Asi Eksklusif Pada Bayi Usia 0-6 Bulan. Penelitian ini 

dilakukan di Desa Tridana Mulya Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe 

Selatan, Sulteng. Pengambilan semple menggunakan purposive sampling 

yaitu ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan yang diberikan MP-ASI secara 

keseluruhan. Didapatkan hasil bahwa mayoritas ibu kurang percaya diri, 

sehingga ada kekhawatiran bahwa ASI nya tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisi bayi. Disamping itu dukungan suami yang kurang, adanya 

pengaruh keluarga untuk memberikan MP-ASI dini, serta ibu yang harus 

kembali bekerja turut serta menyebabkan kegagalan praktik pemberian ASI 

eksklusif di rumah. 

Penelitian oleh Dian Andriani Syafitri Siregar (2011) tentang faktor 

yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pemberian ASI eksklusif. 

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan sample 26 

responden. Dengan hasil penelitian bahwa faktor tatalaksana di tempat 

bersalin yang mendukung ASI dan menyediakan fasilitas di tempat umum 

adalah faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pemberian ASI 

eksklusif. Hubungan tatalaksana di tempat bersalin yang mendukung 

pemberian ASI dan ASI eksklusif diperoleh nilai r = 0,458, dan diperoleh nilai 

P value = 0,019. Dan untuk hubungan menyediakan fasilitas menyusui di 

tempat umum dan pemberian ASI eksklusif diperoleh nilai r = 0,394, diperoleh 

nilai P value  = 0,047. 
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Penelitian lain oleh Amalia Dinartiana dan Ni LUh Sumini (2011) 

tentang hubungan pelaksanaan IMD dengan keberhasilan pemberian ASI 

eksklusif  pada ibu yang mempunyai bayi 7-12 bulan di kota Semarang. Hasil 

dari penelitian ini yaitu, ada hubungan yang signifikan antara pelaksanaan 

IMD dini terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 7-12 

bulan. Hal ini didasarkan pada hasil uji korelasi Rank Spearman yang 

diperoleh p value = 0,000 (<0,05). 

Penelitian oleh Irhami Hasna (2012) tentang hubungan karakteristik 

suami dengan dukungan pemberian ASI eksklusif di wilayah Puskesmas 1 

Kembaran.Metode dalam penelitian ini adalah observasional korelasi dengan 

cross sectional study. Hasil penelitian dalam ini menunjukkan tidak terdapat 

hubungan antara usia, pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan suami dengan 

dukungan pemberian ASI eksklusif. Dan terdapat hubungan antara 

pengetahuan suami dengan dukungan pemberian ASI eksklusif (p=0,033). 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan cross 

sectional study. Variable dependent yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ibu bekerja dan teknik menyusui. Sedangkan varieabel independent 

yang digunakan adalah keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Peneliti ingin 

mengetahui hubungan antara ibu bekerja, teknik menyusui dengan 

keberhasilan pemberian ASI eksklusif di Puskesmas 1 Kembaran dengan 

menggunakan metode survey. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu ibu yang sedang manyusui dan memiliki bayi usia ≥ 6 bulan yang ada di 

Puskesmas 1 Kembaran. 
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