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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Periode dua tahun pertama kehidupan merupakan peroide yang sangat 

penting. Nutrisi yang optimal selama periode ini dapat menurunkan angka 

kematian dan kesakitan serta meningkatkan pembangunan suatu bangsa (WHO, 

2014). Indonesia masih menghadapi berbagai masalah kesehatan masyarakat yang 

serius dan penting untuk diperhatikan, salah satunya adalah masih tingginya 

Angka Kematian Bayi (AKB), karena AKB merupakan salah satu tolak ukur 

dalam menilai derajat kesehatan masyarakat. 

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator dalam 

pencapaian tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDG’s) yang 

terdapat pada tujuan ke empat yaitu menurunkan angka kematian anak. 

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012 

menunjukkan penurunan Angka Kematian Bayi dari 34 per 1000 kelahiran hidup 

pada SDKI tahun 2007 menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup, namun angka ini 

masih jauh dari target MDG’s tahun 2015 yang harus dicapai Indonesia yakni 

sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan data SDKI tahun 2012 

penyebab tingginya angka kematian bayi di Indonesia dikarenakan tingginya 

angka kematian neonatum, yaitu sekitar duapertiga kematian bayi terjadi pada 

masa neonatum. 
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Salah satu upaya pencegahan untuk menurunkan angka kematian bayi yang 

dapat dilakukan adalah dengan pemberian ASI eksklusif (Labok et al, 2013). Air 

Susu Ibu (ASI) merupakan makanan tunggal dan terbaik bagi bayi yang 

mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangangan 

bayi. Dalam ASI terdapat faktor protektif dan nutrien yang sesuai serta mampu 

menjamin status gizi yang baik serta menurunkan angka kesakitan dan kematian 

bayi. World Health Organization (WHO) dan United Nations Children’sFund 

(UNICEF) merekomendasikan untuk memberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan 

pertama kehidupan dan pemberian ASI dilanjutkan sampai anak berumur 2 tahun 

(WHO, 2014).   

Pada dasarnya, pemberian ASI dibedakan menjadi dua macam yaitu 

eksklusif dan non eksklusif (Depkes RI, 2004). ASI eksklusif sangat bermanfaat 

bagi pertumbuhan bayi. Di Indonesia, cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 

umur 0 sampai 6 bulan hanya sebesar 42%  pada tahun 2012 (SDKI, 2012). 

Cakupan pemberian ASI ekslusif provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 yakni 

sebesar 70,8%, angka ini lebih tinggi dari rata-rata pemberian ASI eksklusif 

nasional sebesar 54,3% namun masih dibawah target dari pemerintah tahun 2013 

yakni sebesar 75% (Laporan Dinas Kesehatan Provinsi, 2013 dalam Pusat Data 

dan Informasi Kemenkes RI).  

Banyak ibu yang masih mengalami kesulitan untuk menyusui bayinya 

selama ini. Hal tersebut disebabkan karena kemampuan yang kurang sempurna 

dari bayi untuk menghisap ASI sehingga secara keseluruhan proses menyusu 

terganggu. Hal yang menyebabkan keadaan tersebut adalah terganggunya proses 
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alami dari bayi untuk menyusu sejak dilahirkan. Penolong persalinan selama ini 

selalu memisahkan bayi dari ibunya setelah dilahirkan untuk dibersihkan, 

ditimbang, ditandai dan diberi pakaian. Proses tersebut sangat mengganggu proses 

alami bayi untuk menyusu (Roesli, 2008).   

Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 menunjukkan persentase 

pemberian ASI pada bayi umur 0 bulan adalah 39,8% eksklusif; 5,1% 

predominan; dan 55,1% parsial. Persentase menyusui eksklusif semakin menurun 

dengan meningkatnya kelompok umur bayi. Pada bayi yang berumur 5 bulan 

proporsi yang mendapat ASI eksklusif hanya 15,3%, ASI predominan 1,5% dan 

ASI parsial 83,2% (Riskesdas, 2010). 

Berhubungan dengan rekomendasi World Health Organization (WHO) dan 

United Nations Children’sFund (UNICEF) tentang pemberian ASI eksklusif 

selama 6 bulan sebagai upaya menurunkan angka kematian dan kesakitan bayi, 

salah satu faktor penentu keberhasilan hal tersebut adalah proses Inisiasi Menyusu 

Dini (IMD). Inisiasi Menyusu Dini merupakan proses menyusu yang mencari 

sendiri puting susu ibu tanpa bantuan dari ibu (Hidayati, 2014). Menurut Roesli 

2008, IMD merupakan proses menyusu sendiri minimal satu jam pertama bayi 

baru lahir. Bayi ditengkurapkan di dada atau perut ibu, dibiarkan untuk mencari 

sendiri puting susu ibunya. Pada dasarnya bayi memiliki naluri yang kuat untuk 

mencari puting susu ibunya.  

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan ASI eksklusif. Salah satu kunci penting dalam 

keberhasilan IMD adalah penolong persalinan karena peran penolong persalinan 
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sangat dominan ketika bayi baru lahir. Hal yang diharapkan apabila penolong 

persalinan memfasilitasi ibu untuk melakukan IMD adalah terjadinya interaksi 

antara ibu dan bayi. Insiasi Menyusu Dini membantu ibu semakin percaya diri 

untuk memberikan ASI sehingga ibu merasa tidak perlu memberikan makanan 

atau minuman apapun kepada bayi karena bayi dapat merasa nyaman menempel 

dalam pelukan ibu setelah lahir (Fikawati dan Syafiq, 2009). 

Selain itu, Inisiasi Menyusu Dini merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan ketahanan tubuh neonatal, yaitu dengan cara memberikan 

kolostrum yang ada pada Air Susu Ibu. Kolostrum merupakan cairan kental dan 

berwarna kekuningan yang pertama kali dikeluarkan oleh kelenjar payudara dan 

merupakan sel darah putih serta antibodi yang mengandung immunoglobulin 

(IgA) yang berfungsi membantu melapisi usus bayi yang masih rentan dan 

mencegah kuman memasuki bayi (Saleha, 2009). 

Hasil penelitian yang dilakukan Edmond et al tahun 2006 di Ghana 

menunjukkan bahwa 22% bayi dapat terhindar dari kematian neonatal jika bayi 

diberikan kesempatan untuk menyusu ke ibu dalam kurun waktu 1 jam pertama 

dilahirkan. Peluang bayi yang dapat diselamatkan terhadap kematian neonatal 

berkurang hanya menjadi 16% apabila bayi mendapat kesempatan menyusu pada 

ibu pada hari pertama yaitu diatas dua jam dan dibawah 24 jam setelah dilahirkan. 

Berdasarkan data Riskesdas 2013 hanya sebesar 34,5% bayi di Indonesia yang 

mendapatkan ASI dalam waktu kurang dari satu jam pertama setelah lahir. 

Pelaksanaan ini sama rendahnya dengan Provinsi Jawa Timur yang hanya sebesar 

33,3%.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yang dilakukan pada ibu pada satu jam 

pertama setelah melahirkan dapat melatih bayi untuk menemukan puting ibu 

secara mandiri. Hal ini merupakan kesempatan penting yang dapat menentukan 

keberhasilan ibu dalam menyusui bayinya yang terdapat pada satu jam pertama 

setelah bayi lahir (Roesli, 2008).  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Fikawati dan Syafiq tahun 2003 

menunjukkan adanya hubungan antara pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dengan 

ASI eksklusif yang disebutkan bahwa bayi yang melaksanakan Inisiasi Menyusu 

Dini (IMD) dalam satu jam pertama setelah lahir akan meningkatkan ASI 

eksklusif dan lama menyusui. Penelitian tersebut menyebutkan IMD dapat 

memberikan peluang delapan kali lebih besar untuk keberhasilan ASI eksklusif. 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui kegiatan pembinaan gizi 

masyarakat menyebutkan bahwa  target bayi usia 0 sampai 6 bulan yang 

mendapatkan ASI eksklusif adalah sebesar 80%. Cakupan bayi usia 0 sampai 6 

bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Indonesia hanya sebesar 61,5 % 

(Susenas, 2010 dalam Direktorat Bina Gizi 2012). Di Jawa Timur, cakupan ASI 

eksklusif sebesar 64,08%. Kabupaten Jombang untuk cakupan pemberian ASI 

eksklusif mengalami peningkatan dari sebesar 61,66% pada tahun 2009 menjadi 

sebesar 71,87% pada tahun 2012. Jumlah cakupan pemberian ASI eksklusif di 

Kabupaten Jombang kembali mengalami peningkatan dari tahun 2012 pada tahun 

2013 yakni sebesar 79,42%. Namun angka tersebut masih dibawah target 

Departemen Kesehatan RI untuk cakupan ASI ekslusif. Masih belum tercapainya 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN ANTARA INISIASI MENYUSU DINI DENGAN 
PEMBERIAN ASI PADA BAYI UMUR 6 SAMPAI 12 BULAN

IKA PUTRI HASANAH



6 

 

target pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan salah satu penyebabnya adalah masih 

rendahnya praktik melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).  

Puskesmas Brambang merupakan salah satu puskesmas yang berada di 

wilayah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Berdasarkan data dari Seksi Gizi 

Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang jumlah cakupan bayi yang mendapatkan 

ASI eksklusif di Puskesmas Brambang yakni sebesar 72,36%, angka ini berada 

dibawah rata-rata cakupan pemberian ASI eksklusif Kabupaten Jombang dan 

dibawah target Departemen Kesehatan RI untuk  bayi yang mendapatkan ASI 

eksklusif 0 sampai 6 bulan yakni sebesar 80%.  

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis bermaksud untuk mengangkat 

penelitian dengan tema“ Hubungan antara Inisiasi Menyusu Dini dengan 

Pemberian ASI pada Bayi Umur 6 sampai 12 bulan (studi wilayah kerja 

Puskesmas Brambang Kabupaten Jombang)”. 

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Penelitian ini hanya dibatasi tentang Hubungan antara Inisiasi Menyusu 

Dini dengan Pemberian ASI pada bayi umur 6 sampai 12 bulan. Inisiasi Menyusu 

Dini (IMD) merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang pemberian ASI 

secara eksklusif.  Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah “Apakah ada hubungan antara Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dengan 

pemberian ASI pada bayi umur 6 sampai 12 bulan”. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Inisiasi 

Menyusu Dini (IMD) dengan pemberian ASI pada bayi umur 6 sampai 12 bulan. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik responden meliputi pekerjaan, umur, 

paritas, pendidikan dan umur kehamilan.  

2. Mengidentifikasi karakteristik bayi meliputi, umur, jenis kelamin dan 

berat badan lahir.  

3. Menganalisis hubungan antara tenaga penolong persalinan dengan 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi umur 6 sampai 12 bulan. 

4. Menganalisis hubungan antara jenis persalinan, dan rawat gabung 

(rooming in) dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi umur 6 

sampai 12 bulan. 

5. Menganalisis hubungan antara ketersediaan informasi dengan pemberian 

ASI pada bayi umur 6 sampai 12 bulan. 

6. Menganalisis hubungan antara dukungan suami dan keluarga dengan 

pemberian ASI pada bayi umur 6 sampai 12 bulan.  

1.4.3 Manfaat bagi peneliti 

Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan 

dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh, dalam hal ini khususnya tentang 

Inisiasi Menyusu Dini dalam kaitannya dengan pemberian ASI. 
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1.4.4 Manfaat bagi ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan tentang Inisasi Menyusu Dini yang dalam upayanya dapat 

meningkatkan persentase pemberian ASI. 

1.4.5 Manfaat bagi institusi  

Hasil penelitian ini dapat digunakan institusi dalam pengambilan kebijakan 

dalam upaya untuk meningkatkan praktik Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan 

pemberian ASI. 

1.4.6 Manfaat bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

dan bahan kajian bagi pengembangan dan pelaksanaan yang berhubungan dengan 

Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian ASI. 
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