
1 
 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

ASI eksklusif adalah menyusui bayi secara murni dari usia 0 – 6 bulan. Bayi 

hanya diberi ASI tanpa tambahan cairan lain seperti : susu formula, jeruk, madu, 

air teh, air putih dan tanpa pemberian makanan tambahan lain. Menyusui adalah 

suatu proses alamiah, walaupun demikian, dalam lingkungan kebudayaan kita saat 

ini melakukan hal yang alamiah tidaklah mudah. Sebenarnya menyusui, 

khususnya yang secara eksklusif merupakan cara pemberian makan bayi yang 

alamiah. Namun seringkali ibu – ibu kurang mendapatkan informasi atau bahkan 

sering kali mendapat informasi yang salah tentang manfaat ASI eksklusif, tentang 

bagaimana cara menyusui yang benar dan apa yang harus dilakukan bila timbul 

kesukaran dalam menyusui bayinya (Roesli, 2005). 

ASI merupakan sumber kehidupan bagi bayi pada periode pasca kelahiran. 

Tidak ada makanan sesempurna ASI hingga umur 6 bulan dari kelahiran. 

Pemberian ASI bukanlah sekedar memberikan makanan kepada bayi, ketika ibu 

meendekap bayi yang sedang disusukannya, pandangan mata yang tertuju pada 

bayi dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman pada bayi. Lewat ASI, ibu dan 

bayi sama – sama belajar mencintai dan merasakan nikmatnya dicintai. Menyusui 

sejak dini mempunyai dampak yang positif baik bagi ibu maupun bayinya. Bagi 

bayi, menyusui mempunyai peranan penting untuk menunjang pertumbuhan, 

kesehatan dan kelangsungan hidup bayi karena ASI kaya akan zat gizi dan anti 

bodi. Sedangkan bagi ibu, menyusui dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas 
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karena proses menyusui akan merangsang kontraksi uterus sehingga mengurangi 

perdarahan pasca melahirkan (post partum). (Riskesdas, 2013). 

ASI Eksklusif sudah diketahui manfaat dan dampaknya, namun 

kecenderungan pada ibu untuk menyusui bayi secara eksklusif masih tergolong 

rendah. Hal ini ditunjukkan dengan data cakupan ASI eksklusif pada bayi usia 0 – 

6 bulan yang bersifat fluktuatif. Hasil survey demografi dan Kesehatan Indonesia 

(SDKI, 2007), menunjukkan data cakupan ASI eksklusif 0 – 6 bulan sebesar 32% 

menunjukkan kenaikan yang bermakna menjadi 42% pada tahun 2012 (SDKI, 

2012). Sementara itu berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2013, 

sebaran cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0 – 6 bulan sebesar 54,3%. 

Bank data global WHO tentang Infant & Young Child feeding (IYCF) di 

Indonesia menunjukkan angka menyusui eksklusif kurang dari 6 bulan menurun 

dari 55,1 % di tahun 2002 – 2003 menjadi 40,6% di tahun 2007 – 2008. ASI 

eksklusif kurang dari 6 bulan juga menampakkan penurunan dari 39,5% di tahun 

2002 – 2003 menjadi 32,4% di tahun 2007 – 2008. Hasil pengkajian monitoring 

dan evaluasi tentang penerapan strategi global pemberian makanan pada bayi dan 

anak yang di inisiasi oleh International Baby food Action Network (IBFAN), 

Indonesia berada di urutan ke 15 dari 33 negara di Dunia. Sedangkan di propinsi 

Jawa Timur dalam indikator kinerja upaya perbaikan gizi masyarakat disebutkan 

bahwa target cakupan pemberian ASI eksklusif tahun 2011 adalah sebesar 67%. 

Berdasarkan laporan yang diterima dari Dinas Kesehatan Tahun 2013 diketahui 

bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif tahun 2013 adalah 68, 3% dari target 

sebesar 80% (Dinkes Propinsi Jawa Timur, 2013). Sedangkan di Kabupaten 

Jombang cakupan ASI eksklusif kembali mengalami penurunan yang sebelumnya 
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79,4% di tahun 2011, turun menjadi 71,9% di tahun 2012, tahun 2013 cakupan  

ASI eksklusif sebesar 79,42% dan tahun 2014 cakupan ASI eksklusif sebesar 

76,91%. Dengan cakupan ASI eksklusif tertinggi pada tahun 2014 adalah 

Puskesmas Megaluh dengan cakupan ASI eksklusif  sebesar 98,25% dan terendah 

adalah Puskesmas Blimbing Kesamben dengan cakupan ASI eksklusif sebesar 

47,92% (Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, 2014). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di wilayah Puskesmas 

Megaluh pada ibu yang mempunyai anak usia 7 – 12 bulan dengan jumlah 20 

responden didapatkan hasil 5 responden menyusui secara eksklusif (25%) dan 

sebanyak 15 responden tidak menyusui secara eksklusif. Sedangkan di wilayah 

puskesmas Jogoloyo didapatkan hasil 2 responden menyusui secara eksklusif 

(10%) dan 18 responden tidak menyusui secara eksklusif (90%).   

Menurut (Soetjiningsih, 1998) faktor yang mempengaruhi pemberian ASI 

antara lain keadaan sosio cultural, terbatasnya pengetahuan, pemasaran pengganti 

Air Susu Ibu (ASI), dukungan sosial. Dalam (Perinasia, 2011) disebutkan bahwa 

berdasarkan hasil penelitian (Meutia F. Swasono, editor, 1997) perilaku ibu, 

keluarga dan lingkungan social budaya dapat mempengaruhi seseorang dalam 

memberikan ASI. 

Resiko kematian neonatalmeningkat empat kali lipat pada kelompok bayi 

yang mendapatkan makanan atau minuman selain ASI dibandingkan dengan bayi 

yang mendapatkan ASI Eksklusif (K. Edmond, 2006). Bayi yang mendapat ASI 

eksklusif selama 6 bulan secara signifikan menurunkan resiko terjadinya diare 

(AOR=2,50; C195% 1,10 – 5,69) (pvalue = 0,03) dan menurunkan resiko 
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terjadinya ISPA (AOR=2,31; C195% 1,33 – 4,00) (pvalue<0,01) dibandingkan 

bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif (S. Mihrshahi, 2008) 

Penyuluhan, promosi kesehatan tentang ASI eksklusif selama 6 bulan telah 

banyak diterapkan pada masyarakat kepada ibu – ibu, namun tingkat keberhasilan 

ASI eksklusif tetap saja rendah. Peningkatan pengetahuan Ibu saja tentang ASI 

eksklusif saja tidak cukup untuk merubah perilaku. Seorang Ibu memerlukan 

keterampilan dan dukungan social dalam bentuk kepercayaan, penerimaan, 

pengakuan dan penghargaan akan perasaan – perasaannya. Tenaga kesehatan 

khususnya Bidan dapat menjadi fasilitator dalam masyarakat untuk dapat 

memberikan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan pemberian ASI secara 

eksklusif. 

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah demi meningkatkan cakupan ASI 

Eksklusif, dengan cara membuat program keberhasilan menyusui, memberikan 

dukungan penuh dan membuat peraturan untuk peningkatan penggunaan ASI. 

Adapun upaya yang telah dilaksanakan Kabupaten Jombang untuk meningkatkan 

cakupan ASI eksklusif adalah dengan diberlakukannya peraturan Bupati yang 

mengatut tentang ASI bagi ibu bekerja, yaitu Perbub. No. 10 tentang Peningkatan 

Pemberian ASI bagi Ibu bekerja dan Perbub. No. 10 Tahun 2012 tentang 

peningkatan Pemberian ASI Eksklusif. Selain itu, diadakan sosialisasi tentang 

ASI di perusahaan – perusahaan yang ada di Jombang, pendirian Pondok ASI, 

Pelatihan Konselor ASI bagi para tenaga kesehatan khususnya Bidan, Pelatihan 

Motivator ASI untuk Kader.  
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Upaya lain yang dilakukan antara lain menerapkan program 10 Langkah 

Keberhasilan Menyusui (LMKM) di Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan 

Kesehatan lainnya yang melakukan kegiatan persalinan (Dinkes Kabupaten 

Jombang, 2013). Dalam mewujudkan program 10 langkah keberhasilan menyusui 

tersebut di langkah ke 10 adalah membentuk kelompok dukungan menyusi, 

sehingga mulai tahun 2012 di Kabupaten Jombang mulai didirikan Kelompok 

Pendukung ASI (KP – ASI) dan Kader Kelompok Pendukung ASI (KKP – ASI), 

dimana ini adalah salah satu contoh kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan 

ibu menyusui. 

Kelompok pendukung ASI (KP – ASI) merupakan perkumpulan suatu 

kelompok yang beranggotakan ibu – ibu relawan yang seminat terhadap 

peningkatan penggunaan ASI (Perinasia, 2011). Adapun peran kelompok 

pendukung ASI (KP – ASI) adalah sebagai motivator untuk meningkatkan 

cakupan ASI eksklusif di Desa tersebut dan sebagai wadah untuk saling 

berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi ibu – ibu menyusui (Dinkes 

Kabupaten Jombang, 2012). Di Kabupaten Jombang sampai tahun 2014 telah 

dibentuk sebanyak 268 Kelompok Pendukung ASI (KP – ASI) yang tersebar di 

seluruh wilayah kerja Kabupaten Jombang. Peran bidan desa dan kader sangat 

dibutuhkan dalam kegiatan kelompok pendukung ASI. 

Berdasarkan teori Green (2005) tentang faktor – faktor yang berhubungan 

dengan perilaku yang dalam hal ini adalah peran serta bidan desa dan kader, ada 3 

faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu faktor predisposisi, pemungkin dan 

penguat. Dalam faktor predisposisi terdapat pengetahuan, sikap, kepercayaan, 

keyakinan dan nilai – nilai. Faktor pemungkin terwujud dalam lingkungan fisik 
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dan ketersediaan fasilitas kesehatan, sedangkan pada faktor penguat terwujud 

dalam dukungan lingkungan. 

Menurut Ife (2008) kondisi – kondisi yang mendorong peran serta adalah 

apabila individu memiliki kesadaran bahwa aktifitas yang dilakukan penting, 

individu menyadari bahwa tindakan yang dilakukan akan membuat perubahan, 

berbagai bentuk peran serta diakui dan dihargai, memiliki kemampuan berperan 

serta dan ada dukungan. 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh  Keaktifan Bidan Desa dan Kader Kelompok Pendukung 

ASI (KKP-ASI) Terhadap Pencapaian ASI Eksklusif (Studi Di Puskesmas 

Megaluh dan Puskesmas Jogoloyo Kabupaten Jombang)”. 
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1.2 Kajian Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Pengaruh Keaktifan Bidan Desa dan Kader Kelompok Pendukung 
ASI (KKP-ASI) Terhadap Pencapaian ASI Eksklusif (Studi Di 
Puskesmas Megaluh dan Puskesmas Jogoloyo Kabupaten Jombang). 

Pemberian ASI memang sudah dikenal sejak jaman dahulu, manfaatnya 

pun juga sudah dipahami, tetapi dalam kenyataannya perkembangan zaman 

berdampak pada sikap terhadap pemberian ASI. Ada kondisi dan situasi yang 

menyebabkan Ibu tidak dapat menyusui dengan baik dan benar, termasuk 

memberikan ASI Eksklusif atau ASI saja selama 6 bulan pertama sejak kelahiran 

bayi. Penelitian menunjukkan bahwa ibu terlalu cepat memberikan makanan 
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pendamping ASI atau beralih ke susu formula. Penelitian juga menunjukkan 

bahwa ibu mudah putus asa, tidak memberikan ASI lagi bila Ibu maupun bayi 

mengalami kesulitan dalam pemberian ASI. (Perinasia, 2011). 

Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Jombang dari tahun 2011 sampai 

tahun 2014 terus mengalami penurunan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa 

pemberian ASI Eksklusif semakin menurun. Banyak hal yang dapat 

mempengaruhi rendahnya cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Jombang. 

Berdasarkan bagan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat faktor – faktor yang 

dapat mempengaruhi pemberian ASI eksklusif diantaranya faktor predisposisi 

(pengetahuan, sikap, nilai, persepsi, karakteristik demografi), faktor penguat 

(sikap dan perilaku petugas kesehatan, teman sebaya, orang tua, Dukungan 

kebijakan, hukjum dan perundang undangan), dan faktor pemungkin (ketersediaan 

sumber daya, keterjangkauan, sarana prasarana, rujukan). Salah satu dukungan 

social yang dapat diberikan adalah kegiatan kelompok pendukung ASI (KP – 

ASI) dengan peran bidan dan kader dalam setiap kegiatannya diharapkan bias 

meningkatkan pemberian ASI eksklusif. 

Kelompok pendukung ASI (KP – ASI) adalah contoh kegiatan yang dapat 

mendukung keberhasilan ibu menyusui. Di beberapa tempat memeras ASI dan 

menyimpan ASI sampai tiba waktunya pulang bagi ibu bekerja merupakan 

dukungan ASI yang diharapkan dapat diberikan oleh masyarakat. Penyuluhan 

masyarakat secara luas melalui berbagai media (televisi, radio, majalah, tabloid, 

surat kabar) maupun penjelasan di tempat-tempat  pelayanan kesehatan dan pusat- 

pusat kegiatan masyarakat lainnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya ASI (Perinasia, 2011).   
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1.3 Rumusan Masalah 

Apakah ada Pengaruh Keaktifan Bidan Desa dan Kader Kelompok 

Pendukung ASI (KKP-ASI) Terhadap Pencapaian ASI Eksklusif (Studi Di 

Puskesmas Megaluh dan Puskesmas Jogoloyo Kabupaten Jombang)? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis Pengaruh Keaktifan Bidan Desa dan Kader Kelompok 

Pendukung ASI (KKP-ASI) Terhadap Pencapaian ASI Eksklusif (Studi Di 

Puskesmas Megaluh dan Puskesmas Jogoloyo Kabupaten Jombang). 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi perbedaan keaktifan bidan desa dan keaktifan kader 

kelompok pendukung ASI (KKP – ASI) di wilayah kerja Puskesmas 

Megaluh dan wilayah kerja Puskesmas Jogoloyo  

2. Mengidentifikasi  perbedaan pencapaian ASI eksklusif di wilayah kerja 

Puskesmas Megaluh dan wilayah kerja Puskesmas Jogoloyo 

3. Menganalisis Pengaruh Keaktifan Bidan Desa dan Kelompok Pendukung 

ASI (KKP – ASI) Terhadap Pencapaian ASI Eksklusif. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1   Bagi Pihak Puskesmas 

1. Memberikan gambaran mengenai bagaimana keaktifan bidan desa dan 

kader kelompok pendukung ASI (KKP – ASI) dalam meningkatkan 

pemberian ASI Eksklusif. 

2. Memberikan informasi kepada pihak terkait yang dapat digunakan 

dalam rangka usaha – usaha untuk meningkatkan pencapaian ASI 

Eksklusif. 

1.5.2 Bagi responden 

1. Bagi Bidan desa dan Kader Kelompok Pendukung ASI (KKP – ASI) 

Dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja bidan desa dan kader dalam 

menjalankan program pemerintah yaitu kelompok pendukung ASI (KP 

– ASI) sehingga dapat meningkatkan cakupan ASI Eksklusif. 

2. Bagi Ibu yang mempunyai anak usia 7 – 12 bulan 

Meningkatkan kesadaran ibu untuk dapat menyusui bayinya secara 

eksklusif melalui keaktifan bidan desa dan kader kelompok pendukung 

ASI (KKP – ASI). 

1.5.3 Bagi  Peneliti  

Dapat mengembangkan wawasan dan pengalaman tentang keaktifan bidan 

desa dan kader kelompok pendukung ASI (KKP – ASI) serta dapat 

meningkatkan pemahaman serta ketrampilan peneliti dalam melakukan 

analisis. 
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