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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif adalah makanan terbaik yang harus diberikan 

kepada bayi karena di dalamnya terkandung hampir semua zat gizi yang 

dibutuhkan oleh bayi. Pemberian ASI merupakan praktik yang umum, namun 

pemberian ASI eksklusif masih belum dipraktikkan secara optimal (Yuliatri, 

2010). 

Menurut Depkes (2007) cit Minarto (2011) cakupan pemberian ASI eksklusif 

di Indonesia masih sangat jauh dari kenyataan.  Pemerintah telah menetapkan 

target pemberian cakupan ASI eksklusif pada tahun 2010 pada bayi 0-6 bulan 

sebesar 80%. Berdasarkan Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 

prevalensi ASI Eksklusif tahun 1997 sebesar 40,2%, tahun 2003 sebesar 39,5% 

sedangkan pada tahun 2007 kembali terjadi penurunan menjadi 32% (Fikawati 

dan Syafiq, 2010). Berdasarkan hasil data Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa 

pemberian ASI eksklusif baru mencapai 15,3% dan pemberian susu formula 

meningkat 3 kali lipat dari 10,3% menjadi 32,5%. Hasil data dari SDKI 2012 

hanya 27% bayi yang mendapat ASI eksklusif.  

Menurut Dinkes Kota Malang (2014), menetapkan target pemberian cakupan 

ASI eksklusif sebesar 60%. Adapun Puskesmas yang sudah mencapai target 

hanya 2 Puskesmas dari 15 Puskesmas, diantaranya adalah Puskesmas 

Arjowinangun 356 bayi (73,10%) dan Puskesmas Gribig 610 bayi (70,77%). 

Jumlah bayi terbanyak dari Puskesmas Arjowinangun terdapat pada Posyandu 

Kelurahan Mergosono yaitu 696 bayi. 
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Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemberian ASI 

eksklusif. Faktor-faktor tersebut adalah pemberian ASI dalam waktu satu jam 

pertama segera setelah lahir/inisiasi menyusu dini, pelayanan rawat gabung, tidak 

membiasakan dot/botol susu, pemberian penyuluhan mengenai ASI oleh petugas 

kesehatan, dukungan suami (peran ayah) dan dukungan angota keluarga lain 

(Zulfayeni, 2005).  

Jadi, proses menyusui bukan hanya terjadi antara ibu dan bayi, tetapi 

suami/ayah bayi juga mempunyai peran yang sangat penting dan dituntut dalam 

keterlibatannya, walaupun masih banyak para suami beranggapan cukup menjadi 

pengamat yang pasif saja. Hal ini yang merupakan salah satu faktor masih 

rendahnya ibu memberikan ASI eksklusif  yaitu kurangnya dukungan dari anggota 

keluarga terutama suami. Suami cukup memberikan dukungan secara emosional 

dan bantuan-bantuan yang praktis (Roesli, 2000).  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang hubungan pengetahuan, sikap, dan peran ayah ASI terhadap tingkat 

keberhasilan ASI eksklusif pada bayi usia 6-24 bulan di Posyandu Kelurahan 

Mergosono, Kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan, sikap, dan peran ayah ASI 

terhadap tingkat keberhasilan ASI eksklusif pada bayi usia 6-24 bulan di 

Posyandu Kelurahan Mergosono Kota Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum: 

Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap dan peran ayah ASI 

terhadap tingkat keberhasilan ASI eksklusif . 

1.3.2 Tujuan Khusus: 

a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ayah terhadap ASI eksklusif 

b. Untuk mengetahui gambaran sikap ayah terhadap ASI eksklusif  

c. Untuk mengetahui gambaran peran ayah ASI terhadap ASI eksklusif 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

   Sebagai bahan masukan atau rekomendasi bagi penelitian selanjutnya 

mengenai berbagai faktor yang diduga berperan terhadap tingkat keberhasilan ASI 

eksklusif. 

1.4.2  Manfaat Klinis 

a. Diharapkan dapat dijadikan bahan materi promosi kesehatan 

b. Memberi informasi kepada tenaga medis tentang hubungan pengetahuan,   

sikap dan peran ayah ASI terhadap keberhasilan ASI eksklusif 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

a. Dapat memberi dan menambah wawasan kepada masyarakat tentang 

hubungan pengetahuan, sikap dan peran ayah ASI terhadap tingkat 

keberhasilan ASI eksklusif, sehingga diharapkan ayah lebih dapat terlibat 

sebagai ayah ASI. 

b. Diharapkan dapat adanya penelitian ini dapat memberi informasi tentang 

pentingnya ASI eksklusif  


