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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Menyusui bayi di Indonesia sudah menjadi budaya namun praktik 

pemberian ASI masih jauh dari yang diharapkan. Menurut Survei Demografi 

Kesehatan Indonesia 2010 hanya 10% bayi yang memperoleh ASI pada hari 

pertama, yang diberikan ASI kurang dari 2 bulan sebanyak 73%, yang 

diberikan ASI 2 sampai 3 bulan sebanyak 53% yang diberikan ASI 4 sampai 5 

bulan sebanyak 20% dan menyusui eksklusif sampai usia 6 bulan sebanyak 

49% (WHO, 2010)  

 Berdasarkan data Susenas tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, 

cakupan pemberian ASI eksklusif pada seluruh bayi di bawah 6 bulan 

meningkat dari 58,9% pada tahun 2004 menjadi 62,2% pada tahun 2007, 

tetapi kemudian menetap dan sedikit menurun menjadi 56,2% tahun 2008. 

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 menunjukkan pemberian 

ASI di Indonesia saat ini memprihatinkan, persentase bayi yang menyusu 

eksklusif sampai dengan 6 bulan hanya 15,3 persen. Hal ini disebabkan 

kesadaran masyarakat dalam mendorong peningkatan pemberian ASI masih 

relatif rendah. Padahal kandungan ASI kaya akan karotenoid dan selenium, 

sehingga ASI berperan dalam sistem pertahanan tubuh bayi untuk mencegah 

berbagai penyakit. Setiap tetes ASI juga mengandung mineral dan enzim 

untuk pencegahan penyakit dan antibodi yang lebih efektif dibandingkan 

dengan kandungan yang terdapat dalam susu formula (Depkes,2011) 
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ResolusiWorld Health Assembly(WHO) tahun 2001 menegaskan bahwa 

tumbuh kembang anak secara optimal merupakan salah satu hak azasi anak. 

Modal dasar pembentukan manusia yang berkualitas dimulai sejak bayi dalam 

kandungan dilanjutkan dengan air susuibu (ASI).  

Saat ini usaha untuk meningkatkan penggunaan ASI telah menjadi 

tujuan global setiap tahun pada tanggal 1 – 7 Agustus diperingati sebagai 

pekan ASI sedunia. Pada saat itu kegiatan meningkatkan penggunaan ASI 

dievaluasi.Diindonesia walaupun sejak tahun 1992 telah dilakukan kegiatan 

Rumah Sakit Sayang Bayi kemudian ditambah lagi dengan kegiatan Rumah 

Sakit Sayang Ibu sejak tahun 1999, situasi menyusui masih belum seperti yang 

diharapkan. Harapannya adalah bahwa di Indonesia pemberian ASI eksklusif 

sampai 6 bulan pada tahun 2012 menjadi 80%. Kenyataannya pada SDKI 

(Survey Demografi Kesehatan Indonesia) tahun 2002-2003 walaupun 

pemberian ASI rata – rata 22,3 bulan tetapi inisiasi dini pemberian ASI <1 

jam hanya 3,7 %, ASI eksklusif 0 – 4 bulan 55,1 %, ASI eksklusif 0 – 6 39,5 

%; rata – rata durasi ASI eksklusif 1,6 bulan; penggunaan botol 32,4 %. 

Menyusui adalah salah satu komponen dari proses produksi yang terdiri 

atas haid, konsepsi, kehamilan, persalinan, menyusui, dan penyapihan.Jika 

komponen berlangsung dengan baik, proses menyusui akan berhasil. Setiap 

mamalia telah dipersiapkan dengan sepasang atau lebih payudara yang akan 

menghasilkan air susu untuk makanan bayi yang dilahirkannya. Air susu setiap 

makhluk menyusui itu berbedadan bersifat spesifik untuk setiap spesies, 

disesuaikan dengan keperluannya yang bergantung pada antara lain bentuk 

fisik, habitat, laju pertumbuhan, dan frekuensi menyusui.(Prawirohardjo, 

2008) 
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Air susu ibu (ASI) sebagai makanan alamiah adalah makanan terbaik 

yang dapat diberikan oleh seorang ibu kepada anak yang dilahirkannya. Selain 

komposisinya yang sesuai untuk pertumbuhan bayi yang bisa berubah sesuai 

dengan kebutuhan pada setiap saat, ASI juga mengandung zat pelindung yang 

dapat menghindari bayi dari berbagai penyakit infeksi. Pemberian ASI juga 

mempunyai pengaruh emosional yang luar biasa yang mempengaruhi 

hubungan batin ibu dan anak dan perkembangan jiwa si anak. Pula terdapat 

hubungan yang bermakna antara menyusui dan penjarangan kelahiran, belum 

lagi keuntungan ekonomis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Carina dan Tara pada tahun 2008, 

menyatakan bahwa ASI mengandung zat immunomodulator serta zat gizi 

yang unik. Selain itu, ASI mengandung zat gizi yang lengkap seperti 

karbohidrat berupa laktosa, lemak yang banyak (asam lemak tak jenuh ganda), 

protein utama berupa lactabumin yang mudah dicerna, kandungan vitamin 

dan mineral yang banyak. (Venter et al, 2008) 

Besarnya manfaat ASI tidak diimbangi oleh peningkatan perilaku 

pemberian Asi sehingga bayi tidak mendapatkan ASI yang baik. Beberapa 

faktor yang diduga menjadi faktor penyebab bayi tidak mendapatkan ASI 

dengan baik. Diantaranya kurang percaya dirinya ibu dan kecemasan ibu 

untuk bisa menyusui bayinya dengan baik. (Budiharjo, 2003; Lubis, 2010)  

Isitilah ansiestas atau kecemasan menggambarkan keadaan khawatir, 

gelisah, takut dan sebagainya, disertai berbagi kondisi atau situasi kondisi 

kehidupan, berbagi gangguan fisik dan mental (Wibisono, 1990) 

Faktor yang mempengaruhi kecemasan adalah usia atau maturitas 

perkembangan, status kesehatan jiwa dan fisik, presdiposisi genetik, makna 
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yang dirasakan, nilai-nilai budaya dan spiritual, dukungan respon koping yang 

dipelajari. 

Ibu yang cemas akan sedikit mengeluarkan ASI dibandingkan ibu yang 

tidak cemas. Juga ibu yang umurnnya muda lebih banyak memproduksi ASI 

dibandingkan dengan ibu-ibu yang sudah tua. Pada kenaikan jumlah paritas 

ada sedikit perubahan produksi ASI walaupun tidak bermakna: anak pertama 

jumlah ASI + 580 ml/24 jam, anak kedua jumlah ASI + 654 ml/24jam, anak 

ketiga jumlah ASI +602 ml/24jam, anak keempat jumlah ASI + 

600ml/24jam, anak kelima jumlah ASI + 506 ml/24jam, anak keenam jumlah 

ASI + 524ml/24jam (Soetjiningsih, 2002)   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Edmond dkk (2006) di 

Ghana terhadap hampir 11.000 bayi menunjukkan bahwa jika bayi diberi 

kesempatan menyusu dalam satu jam pertama dengan dibiarkan kontak kulit 

ke kulit ibu maka 22% nyawa bayi di bawah 28 hari dapat diselamatkan. Jika 

mulai menyusu pertama, saat bayi berusia di atas dua jam dan di bawah 24 

jam pertama, hanya 16% nyawa bayi di bawah 28 hari yang dapat 

diselamatkan. Penelitian di Jakarta menunjukkan bayi yang diberi kesempatan 

menyusu dini, hasilnya delapan kali lebih berhasil dalam pemberian ASI 

eksklusif (Edmond dkk dalam Roesli, 2008). 

Menurut Dermi dan Orin 2006 bahwa apabila ibu mengalami 

kecemasan atau stress saat menyusui, pada saat bersamaan reseptor sensor di 

otak akan menghambat keluarnya hormon oksitosin yang akhirnya produksi 

ASI menurun. 

Berdasaan survei yang peneliti lakukan jumlah ibu menyusui primipara 

yang mempunyai bayi berumur 0 - 3 bulan pada bulan Maret di wilayah kerja 
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Puskesmas Boro Kecamatan selorejo Kabupaten Blitar  adalah 68 orang yang 

tersebar di 10 desa. Dari wawancara yang peniliti lakukan dari Kepala B KIA 

ada sekitar 20% dari seluruh ibu primipara yang mengeluh ASInya tidak 

keluar ketika ibu sedang banyak fikiran dan 10% lagi tidak percaya diri 

mampu menyusui anaknya dengan baik sehingga ASI yang keluarpun tidak 

maksimal.  

Peran perawat dalam hal ini adalah bertanggung jawab dalam hal 

pendidikan dan sebagai konselor pada klien disini ibu menyusui. Memberikan 

informasi pada ibu menyusui. Memberikan pengeyahuan agar ibu yang belum 

tahu menjadi tahu yang belum mau menjadi mau dala hal menyusui. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan mengangkat judul “hubungan kepercayaan diri dan kecemasan ibu 

dengan produksi asi pada ibu menyusui di wilayah kerja Puskesmas Boro 

Kecamatan Selorejo Kab Blitar” 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah yang 

dapat diambil adalah adakah hubungan kepercayaan diri dan kecemasan ibu 

dengan produksi asi pada ibu menyusui di wilayah kerja Puskesmas Boro 

Kecamatan Selorejo Kab Blitar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan kepercayaan diri dan kecemasan ibu 

dengan produksi asi pada ibu menyusui di wilayah kerja Puskesmas Boro 

Kecamatan Selorejo Kab Blitar. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi kepercayaan diri ibu menyusui  

b. Mengidentifikasi tingkat kecemasan pada ibu menyusui  

c. Mengidentifikasi produksi ASI ibu menyusui  

d. Menganalisis hubungan kepercayaan diri ibu menyusui dengan produksi 

ASI 

e. Menganalisis hubungan kecemasan pada ibu menyusui dengan produksi 

ASI 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:  

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

masyarakat mengenai hubungan kepercayaan diri dan kecemasan ibu 

terhadap produksi asi pada ibu menyusui  

2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada 

penulis dan pembaca mengenai hubungankepercayaan diri dan kecemasan 

ibu dengan produksi asi pada ibu menyusui  
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1.5 Keaslian penelitian  

1. Yetti Wilda, Susuaminto, Prina Dian Ekasari (2009) Hubungan kecemasan 

dan waktu produksi asi ibu post partum di bps wilayah kerja puskesmas 

prambon sidoarjo. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut :Ibu post partum di BPS wilayah kerja Puskesmas Prambon 

Kabupaten Sidoarjo yang mengalami cemas ringan setelah melahirkan 

sebesar 56,25% dan yang mengalami cemas sedang sebesar 43,75%. Ibu 

post partum di BPS wilayah kerja Puskesmas Prambon Kabupaten 

Sidoarjo sebagian besar (62,50 %) waktu produksi ASI pada kategori 

cepat. Selebihnya hanya sebagian kecil (37,50%) waktu produksi ASI pada 

kategori lambat.Terdapat hubungan tingkat kecemasan dengan waktu 

produksi ASI pada ibu post partum di BPS wilayah kerja Puskesmas 

Prambon Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan penelitian dengan yang peneliti 

lakukan adalah pada variabel independent dan dependent jika dalam 

penelitian Yetti Wilda dan kawan-kawan memakai kecemasan dengan 

waktu produksi ASI pada penelitian  yang peneliti lakukan hubungan 

kepercayaan diri dan kecemasan terhadap produksi ASI 

2.  Mindo Nainggolan (2009) Pengetahuan Ibu Primigravida Mengenai 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas dan Kuantitas ASIdi 

Puskesmas Simalingkar Medan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

pengetahuan ibu primigravidamengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas dan kuantitas ASI diPuskesmas Simalingkar Medan dikategorikan 

baik (n=3; 10%) cukup (n=14;46,7%) dan kurang (n=13; 43,3%).Ibu yang 

berpengetahuan baik, semuanya berpendidikan Perguruan Tinggi dan 



8 

 

 
 

pernah mendapat informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitasdan kuantitas ASI . 

3. Suratiah, Nyoman Hartati, Gusti Ayu Made Asih. Pengaruh rawat gabung 

terhadap kelancaran ASI pada ibu post partum. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan di Ruang Nifas Surya Husadha Hospital Denpasar, setelah 

dilakukan rawat gabung pada ibu-ibu post partum mulai hari pertama 

sampai hari ketiga didapatkan 35 orang atau 67,30% produksi ASI lancar 

sedangkan 17 orang atau 32,70% produksi ASI lancar. 

 

1.6 Batasan penelitian 

Untuk mempertegas lingkup penelitian, maka penelitian ini diberi batasan 

sebagai berikut: 

1. Kepercayaan diri ibu menyusui 

Rasa percaya diri ibu yang  mampu menyusui dengan produksi ASI yang 

mencukupi untuk bayi. Menyusui dipengaruhi oleh emosi ibu dan kasih 

saying terhadap bayi akan meningkatkan produksi hormon terutama 

oksitosin yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi ASI 

2. Tingkat kecemasan 

Kecemasan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan perasaan 

keprihatinan, rasa gelisah dari kenyataan atau persepsi ancaman dari 

sumber aktual yang tidak diketahui atau dikenal 

3. Ibu menyusui  

Aktivitas ibu dalam proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil 

yang baru pertama dilahirkan dan hidup dengan air susu ibu (ASI) dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bayi
http://id.wikipedia.org/wiki/Air_susu_ibu
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payudara ibu. Bayi menggunakan refleks menghisap untuk mendapatkan 

dan menelan susu. 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Payudara_ibu&action=edit&redlink=1

