
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja, tanpa memberikan makanan 

atau minuman lain kepada bayi, kecuali vitamin, mineral, obat-obatan, dan 

garam rehidrasi oral. World Health Organisation (WHO) menganjurkan agar 

pemberian ASI dilakukan secara eksklusif sejak bayi lahir hingga bayi berusia 

enam bulan. Anjuran tersebut telah diikuti oleh berbagai negara di dunia, salah 

satunya Indonesia. Walaupun ASI eksklusif telah dianjurkan oleh pemerintah, 

kegagalan ASI eksklusif sangat umum terjadi di Indonesia (WHO, 2010). 

ASI eksklusif sangat penting bagi kelangsungan hidup bayi. ASI 

mengandung growth factor dan zat antibodi. Growth factor dalam ASI berperan 

dalam membantu proses pematangan organ dan hormon, sedangkan zat antibodi 

berfungsi membantu proses pematangan sistem imun. Proses pematangan 

sistem imun sangat penting karena sistem imun bayi baru lahir belum sempurna 

(Ballard, 2013). Apabila ASI tidak diberikan secara eksklusif, proses 

pematangan sistem imun akan terganggu dan menyebabkan bayi mudah 

terserang infeksi. Penanganan infeksi yang terlambat dapat memicu kematian 

(Buonocore, 2012). 

Dampak dari rendahnya pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan 

dapat memperberat penyakit seperti ISPA dan diare. Rendahnya prevalensi dan 

singkatnya masa penyusuan akan meningkatkan risiko angka kesakitan dan 

kematian pada bayi di negara-negara berkembang, terutama ISPA dan diare. 

Selain itu kegagalan pemberian ASI eksklusif pada bayi dapat menimbulakan 

gangguan gizi dan dapat mengganggu proses pematangan organ dan hormon 

(Kurniawati & Hargono, 2014). 

Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2011, Tingkat pemberian ASI 

Eksklusif  di Indonesia masih sangat rendah 15,3% bayi yang mendapat ASI 

Eksklusif hingga 6 bulan. Tingginya angka bayi yang telah diberi MP ASI 

sebelum berusia 6 bulan menyebabkan rendahnya pencapaian ASI eksklusif. 

Secara nasional pada tahun 2011 pencapaian ASI eksklusif adalah 37,6%, pada 



tahun 2012 terjadi kenaikan pencapaian ASI eksklusif menjadi 48,6% dan pada 

tahun 2013 Pencapaian ASI eksklusif menurun lagi menjadi 30,2 % (KemenKes 

RI, 2013). Kabupaten malang memiliki cakupan pemberian ASI esklusif dengan 

persentase 68,69%.  Pada tahun 2014, cakupan pemberian ASI eksklusif di 

Kabupaten malang meningkat menjadi 72%. Akan tetapi cakupan pemberian 

ASI esklusif ini belum memenuhi target 75% (Dinkes Malang, 2014). 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 

meningkatkan cakupan menyusui secara ekslusif yang dimuat dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI 

eksklusif pasal 6 berbunyi setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI 

eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. UU Nomor 36/2009 pasal 128 ayat 

2 dan 3 disebutkan bahwa selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah 

daerah dan masyarakat harus mendukung ibu secara penuh. Di dalam Pasal 200 

menjelaskan bahwa sanksi pidana dikenakan bagi setiap orang yang dengan 

sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 128 ayat (2). Ancaman pidana yang diberikan adalah pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). 

Beberapa faktor diduga menyebabkan bayi tidak mendapatkan ASI 

dengan baik. Faktor tersebut adalah faktor karakteristik ibu, faktor bayi, 

lingkungan, dukungan keluarga, pendidikan kesehatan, sosial ekonomi dan 

budaya (Budiharjo, 2012). Menurut Bangnes tahun 2011, Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemberian ASI eksklusif yang pertama adalah karena 

kurangnya pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif (32%) yaitu ibu-ibu 

menghentikan pemberian ASI karena produksi ASI kurang. Selain itu 

berdasarkan beberapa laporan studi tentang permasalahan pemberian ASI 

Eksklusif menemukan faktor faktor tidak diberikannya ASI eksklusif pada  bayi 

adalah karena ibu sibuk bekerja, gencarnya periklanan tentang  penggunaan 

susu formula, kurangnya sekresi ASI, persepsi tentang bayi tanpa diberi 

makanan  tambahan akan menjadi lapar (Kearney, 2011; Diharjo, 2010). 

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan di puskesmas kendalkerep 

kota malang pada bulan mei 2018. Hasil wawancara dengan ibu yang 



mempunyai anak bayi dari umur 0-6 bulan, peneliti menemukan bahwa dari 15 

ibu yang mempunyai anak bayi, 8 diantaranya mengatakan bayinya diberikan 

ASI saja tanpa tambahan susu formula. 7 orang ibu lainnya mengatakan bahwa 

bayinya diberikan susu tambahan selain ASI. Dari 7 orang ibu yang memiliki 

pengalaman kegagalan pemberian ASI disebabkan oleh beberapa faktor, faktor 

tersebut adalah produksi ASI tidak lancar, kurangnya tenaga kesehatan yang 

menangani, dan kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian ASI eksklusif. 

Berdasarkan fenomena dan studi pendahuluan diatas, maka peneliti 

ingin mengetahui tentang pengalaman kegagalan ibu dalam pemberian ASI 

eksklusif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengalaman kegagalan ibu dalam pemberian ASI eksklusif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui bagaimana pengalaman kegagalan ibu dalam 

memberikan ASI eksklusif 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Petugas Kesehatan 

Menambah wawasan bagi perawat agar dapat lebih memahami dan 

mampu memberikan pendidikan kesehatan yang tepat mengenai 

pemberian ASI eksklusif 

1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman riset keperawatan mengenai faktor yang 

berhubungan dengan kegagalan ibu menyusui dalam memberikan Asi 

eksklusif sehingga mampu mempelajari dan memahami lebih dalam 

tentang Asi eksklusif. 



1.4.3 Manfaat Bagi Partisipan 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi ilmu tambahan 

dan menjadi pelajaran untuk mengantisipasi kegagalan pemberian ASI 

eksklusif selanjutnya.  

1.4.4 Manfaat Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan studi kasus ini dapat memberikan manfaat yang positif yaitu 

menambah ilmu pengetahuan dan edukasi tentang pengalaman perawat 

dalam menghadapi pengalaman kegagalan ibu menyusui dalam 

memberikan Asi Eksklusif. 


