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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) merekomendasikan supaya bayi

mendapatinisiasi menyusu dini (IMD) dan air susu ibu (ASI) eksklusif selama 6

bulanpertama kehidupannya untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan,

dankesehatan anak yang optimal. Setelah bayi berumur 6 bulan, pemberian

ASIdilanjutkan sampai anak berumur 2 tahun atau lebih sambil diberi

makananpendamping ASI (MP-ASI). Hal tersebut membuat anak mendapat

gizi yangmemadai dan aman. Rekomendasi WHOtersebut dikenal dengan

istilah standar emas makanan bayi. Perbaikan dalamtingkat pemberian ASI

eksklusif dan terus melanjutkan pemberian ASI dapatberkontribusi terhadap

penurunan kesenjangan kematian anak di negaraberkembang.Data Badan

Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2016 masih menunjukkan rata-rata angka

pemberian ASI eksklusif di dunia baru berkisar 38%. Jika dibandingkan

dengan target WHO yang mencapai 50%, maka angka tersebut masihlah jauh

dari target (Roberts et al., 2017).

Pada tahun 2016, International Baby Food Action Network (IBFAN)

Asiamelaporkan hasil asesmen yang menggunakan perangkat The World

Breastfeeding Trends Initiative (WBTi) mengenai implementasi Strategi Global

PemberianMakan pada Bayi dan Anak di 51 negara, termasuk Indonesia.

Standar emasmakanan bayi merupakan bagian dalam Strategi Global PMBA.

Menurut laporantersebut, Indonesia termasuk dalam 5 negara yang

mempunyai skor terendahdalam pencapaian indikator kebijakan dan program

serta praktik (Gupta et al.,2017).
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Ssejumlah besar perempuan (96%) di Indonesia, menyusui anak

mereka dalam kehidupan mereka, hanya 42% dari bayi yang berusia di bawah

6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Pada saat anak-anak mendekati

ulang tahunnya yang ke dua, hanya 55% yang masih diberi ASI. Berdasarkan

data yang dikumpulkan International Baby Food Action Network (IBFAN) 2014,

Indonesia menduduki peringkat ke tiga terbawah dari 51 negara di dunia yang

mengikuti penilaian status kebijakan dan program pemberian makan bayi dan

anak (Infant-Young Child Feeding).Hal Ini menunjukkan, pemberian ASI

sebagai makanan pertama bayi masih kurang. Padahal, penurunan gizi anak

hingga menyebabkan anak bergizi kurang hingga buruk dan tumbuh pendek

(stunting) dapat dicegah sedini mungkin dengan pemberian ASI eksklusif dan

MP-ASI yang benar (Kemenkes RI, 2017).

ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi, sehingga ASI

sangatdibutuhkan untuk kesehatan bayi dan mendukung pertumbuhan

sertaperkembangan bayi secara optimal. Bayi yang mendapatkan ASI

eksklusifakan memperoleh semua kelebihan ASI serta terpenuhi kebutuhan

gizinyasecara maksimal sehingga dia akan lebih sehat, lebih tahan terhadap

infeksi,tidak mudah terkena alergi dan lebih jarang sakit (Sulistyoningsih,

2011).

ASI sudah diketahui keunggulannya, namun kecenderungan para

ibuuntuk tidak menyusui bayinya secara eksklusif semakin besar. Hal ini

dapatdilihat dengan semakin besarnya jumlah ibu menyusui yang

memberikanmakanan tambahan lebih awal sebagai pengganti ASI. Berbagai

alasandikemukakan oleh ibu-ibu sehingga dalam pemanfaatan ASI secara

eksklusifkepada bayinya rendah, antara lain adalah pengaruh iklan/promosi

penggantiASI, ibu bekerja, lingkungan sosial budaya, pendidikan,
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pengetahuan yangrendah serta dukungan suami yang rendah (Kemenkes RI,

2017).

Pilihan produk dan merk susu formula untuk bayiberusia di bawah 6

bulan yang semakin banyak dan meningkat di Indonesia, namun sebaiknya

orang tua yangmemiliki bayi pada usia tersebut harus ekstra hati-hati pada

saat memutuskanmemilih susu formula. Sudah sangat sering diulas oleh

dokter anak maupunahli gizi anak bahwa satu-satunya makanan terbaik untuk

bayi adalah ASI.Setiap tahun terdapat 1-1,5 juta bayi di dunia meninggal

karena tidakdiberi ASI secara Eksklusif kepada bayinya. Akan tetapi, masih

banyak ibuyang kurang memahami manfaat pentingnya pemberian ASI untuk

bayi, ASIeksklusif sangat penting sekali bagi bayi usia 0-6 bulan karena

semuakandungan gizi ada pada ASI yang sangat berguna. Kurangnya

pengetahuanibu menyebabkan pada akhirnya ibu memberikan susu formula

yang berbahayabagi kesehatan bayi (Roberts et al., 2017).

Hasil penelitian Erfiana (2012) tentang faktor yang mempengaruhiibu

memberikan susu formula yaitu pengetahuan, menunjukkan bahwa ibuyang

memiliki pengetahuan kurang yaitu sebanyak 8 responden (34,8%),sedangkan

pada ibu yang tidak memberikan susu formula sebagian besarpengetahuan

baik yaitu sebanyak 30 responden (90,9%) sehingga pengetahuanibu

mempengaruhi pemberian susu formula pada bayi.

UNICEF menyebutkan bukti ilmiah yang dikeluarkan oleh Journal

Pediatric tahun 2006, terungkap data bahwa bayi yang diberi susu

formulamemiliki kemungkinan meninggal dunia pada bulan pertama

kelahirannya danpeluang itu 25 kali lebih tinggi dari pada bayi yang disusui

ibunya secaraeksklusif. Menurut UNICEF faktor penghambat terbentuknya

kesadaran orangtua dalam pemberian ASI ekslusif adalah ketidaktahuan ibu
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tentang pentingnyaASI, cara/teknik menyusui yang benar, serta pemasaran

yang di gencarkansecara agresif oleh produsen susu (UNICEF, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwinda (2016)

mengatakanbahwa, bayi yang diberi susu formula mengalami kesakitan diare

10 kali lebihbanyak yang menyebabkan angka kematian bayi juga 10 kali lebih

banyak,infeksi usus karena bakteri dan jamur 4 kali lipat lebih banyak,

sariawan mulutkarena jamur 6 kali lebih banyak.Peraturan Pemerintah (PP)

ASI sebagai amanat Undang-UndangNomor 33 Tahun 2012 tentang

Kesehatan mengatur tentang pemberian ASIEksklusif bagi bayi, pembatasan

susu formula, termasuk pembatasanpengiklanan produk dan pembentukan

ruangan menyusui di perusahaan. Menkes menyebutkan bahwa petugas

kesehatan dilarang bekerja samadengan perusahaan yang memproduksi susu

formula. PP itu akan diatur bahwasusu formula bagi anak berusia di bawah

setahun tidak boleh diiklankan.

Menurut hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI),

memaparkanbahwa ada 28% bayi di Indonesia yang diberikan ASI eksklusif

pada tahun2012. Angka ini meningkat menjadi 32% pada tahun 2013. Jumlah

bayi yangdiberi susu formula juga mengalami peningkatan. Tercatat ada 17%

bayi yangdiberi susu formula di tahun 2012 dan angka ini meningkat menjadi

27,9% ditahun 2013 (Kemenkes RI, 2017).

Data dari Dinas Kesehatan Kota (DKK) Banjarmasin tahun2017

menyebutkan bahwa cakupan ASI eksklusif di Kota Banjarmasin yaitu37,26%,

pada tahun 2017 ada peningkatan sebesar 7,83% menjadi 45,09%.Data DKK

Banjarmasin tahun 2016, cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayiusia 0-6

bulan di Kota Banjarmasin telah mencapai target renstra (45%) dan

biladibandingkan dengan target nasional masih di bawah target (80%).

Berdasarkan hasil survey cakupan pemberian ASI Eksklusif tahun 2017 di
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Kota Banjarmasin terhadap 26 Puskesmas, diketahui bahwa terdapat 5 buah

urutan Puskesmas dengan cakupan ASI Eksklusif terendah yaitu Puskesmas

Alalak Tengah sebesar 68,52%, Puskesmas Kelayan Timur sebesar 66,20%,

Puskesmas Teluk Dalam sebesar 60,97%, Puskesmas Pelambuan sebesar

54,46% dan Puskesmas Pekauman sebesar 28,57%. Hal ini diduga

karenakurangnya komitmen petugas kesehatan untuk membantu ibu yang

mengalamikesulitan dalam menyusui, ada peningkatan pengetahuan ibu

tentang manfaatmenyusui dan cara menyusui yang tepat serta dukungan dari

keluarga, adanyakomitmen pengambil kebijakan (Dinkes Kota Banjarmasin,

2018).

Pemberian susu formula padabayi di tahun pertama biasanyadilakukan

karena keadaan-keadaanyang terjadi pada ibu, seperti putingrata, puting

lecet, payudara bengkak,saluran susu tersumbat, infeksipayudara, abses

payudaradan karenapekerjaan (Prawiroharjo, 2012), sedangkan menurut

Amiruddin (2014), faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif

antaralain faktor predosposisi seperti pengetahuan, umur, tingkat pendidikan

formal ibu dan status pekerjaan ibu), faktorpendukung seperti takut kehilangan

daya tarik sebagai wanita, adanya tekananbatin, ibu yang sakit misalnya

mastitis, produksi ASI kurang,kesulitan bayi dalam menghisap, keadaan puting

susu ibu yang tidakmenunjang,dan sebagainya dan faktor penguat seperti

petugas kesehatan danpengaruh iklan/promosi pengganti ASI.

Umur yaitu usia individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai

saat berulang tahun. Semakin cukup umur maka tingkat kematangan dan

kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Dalam

kurun waktu reproduksi sehat dikenal usia aman untuk kehamilan, persalinan,

dan menyusui adalah 20-35 tahun. Oleh sebab itu, yang sesuai dengan masa

reproduksi sangat baik dan sangat mendukung dalam pemberian ASI
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eksklusif,sedangkan umur yang kurang dari 20 tahun dianggap masih belum

matang secara fisik, mental, dan psikologi dalam menghadapi kehamilan,

persalinan,serta pemberian ASI. Umur lebih dari 35 tahun karena bayi akan

kesulitan mencari posisi pelekatan pada puting dengan sempurna akibat

payudara yang mulai menurun dan susahnya air susu untuk keluar karena

semakin menuanya usia ibu (Arini, 2012).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Angraeni (2012) dari 42

responden yang diteliti menunjukan bahwa proporsi responden dengan usia

reproduksi sehat cenderung lebih tinggi memberikan ASI Ekslusif yaitu

sebanyak (27,0%), dibandingkan dengan usia reproduksi kurang sehat (<20

tahun/>35 tahun) maupun kategori resiko tinggi dimana keduanya tidak ada

yang memberikan ASI Ekslusif.

Pendidikan diperkirakan ada kaitannya dengan pengetahuan ibu

menyusui dalam memberikan ASI eksklusif, hal ini dihubungkan dengan

tingkat pengetahuan ibu bahwa seseorang yang berpendidikan lebih tinggi

akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan tingkat

pendidikan yang rendah (Arini, 2012). Penelitian Hikmawati dkk (2008)

memaparkan bahwa tingkatpendidikan rendah dan status pekerjaan ibu

merupakan faktor risikokegagalan pemberian ASI.Faktor

pengetahuanmempunyai pengaruh terhadap pemberian ASI eksklusif, hal ini

menunjukkanbahwa akan terjadi peningkatan pemberian ASI eksklusif jika

disertai denganpeningkatan pengetahuan tentang ASI eksklusif.

Ibu yang bekerja dengan meninggalkan rumah dua kali lebih besar

kemungkinanya memperkenalkan susu botol pada bayinya dalam waktu dini

dibanding yang bekerja tanpa meninggalkan rumah dan empat kali dibanding

ibu yang tidak bekerja. Pertukaran jam kerja yang kaku, tidak tersedianya

tempat penitipan anak, jarak lokasi bekerja yang jauh dan kebijakan cuti



7

melahirkan yang kurang mendukung menyebabkan ibu harus meninggalkan

bayinya selama beberapa jam sehingga sulit untuk menyusui on demand

(Edmond, 2016). Menurut penelitian Masruroh (2011) menyatakan bahwa

responden yang bekerja cenderung memberikanmakanan pendamping ASI

(MP-ASI) pada bayi kurang dari 6 bulan sebanyak 46,88% dibandingkan

dengan responden yang tidak bekerja.

Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil

penggunaan panca inderanya yang berbeda sekali dengan kepercayaan,

takhayuldan penerangan-penerangan yang keliru.Pengetahuan adalah hasil

tahu manusia, yang sekedar menjawab pertanyaan “what”. Sebelum

seseorang mengadopsi perilaku (berperilaku baru), ia harus tahu terlebih

dahulu apa arti atau manfaat perilaku tersebut bagi dirinya atau

keluarganya(Notoatmodjo, 2012).

Pengetahuan yang dimiliki ibu tentang ASI ekslusif sebatas pada

tingkat “tahu bahwa” sehingga tidak begitu mendalam dan tidak memiliki

keterampilan untuk mempraktekannya. Jika pengetahuan ibu lebih luas dan

mempunyai pengalaman tentang ASI ekslusif baik yang dialami sendiri

maupun dilihat dari teman, tetangga atau keluarga, maka subjek akan

terinpirasi untuk mempraktekannya (Fithriatul, 2010)

Salah satu puskesmas dengan cakupan ASI eksklusif terendah yaitudi

Puskesmas Pekauman Banjarmasin. Tahun 2016 pencapaian ASIeksklusif di

Puskesmas Pekauman Banjarmasinsebesar 41,31% dan pada tahun

2017menurun menjadi 28,57%.Data yang diambil pada bulan Maret tahun

2018 di Puskesmas Pekauman Banjarmasindari 201 bayi hanya 49 (15,2%)

bayi yang diberi ASI eksklusif dancakupan pemberian ASI ekslusif masih

sangat rendah bila dibandingkandengan pencapaian target di Kota

Banjarmasin yaitu 49,04%.
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Hasil Tanya jawab singkatdengan 10 orang ibu yang bekerja dan dan

tidak bekerja, usia antara 20-30 tahun, pendidikan SMP/SMA sederajat

mengatakan bahwa sebagian sudah ada yang memberikan susu formula pada

bayinya dengan alasan bekerja serta air susu yang tidak keluar, tetapi

diantara ibu yang memberikan susu formula mengatakan ada yang mengeluh

kalau bayinya ada yang mengalami diare dan muntah setelah diberikan susu

formula tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk

mengetahui “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PemberianSusu Formula

pada Ibu yang Mempunyai BayiUsia 0-6 Bulan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahdalam

penelitian ini adalah “Apakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

PemberianSusu Formula pada Ibu yang Mempunyai BayiUsia 0-6 Bulan di

Puskesmas Pekauman Banjarmasin?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan umum

Menganalisisfaktor-faktor yang mempengaruhi pemberiansusu formula

pada ibu yang mempunyai bayiusia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin.

2. Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi umur ibu yang mempunyai bayiusia 0-6 bulan di

Puskesmas Pekauman Banjarmasin.
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b. Mengidentifikasi pendidikan ibu yang mempunyai bayiusia 0-6 bulan

di Puskesmas Pekauman Banjarmasin.

c. Mengidentifikasi pekerjaan ibu yang mempunyai bayiusia 0-6 bulan

di Puskesmas Pekauman Banjarmasin.

d. Mengidentifikasi pengetahuan tentang pemberian susu formulapada

ibu yang mempunyai bayiusia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin.

e. Mengidentifikasi pemberiansusu formula pada ibu yang mempunyai

bayiusia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin.

f. Menganalisis pengaruh umur terhadap pemberiansusu formula

pada ibu yang mempunyai bayiusia 0-6 bulan di Puskesmas

Pekauman Banjarmasin.

g. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pemberiansusu

formula pada ibu yang mempunyai bayiusia 0-6 bulan di Puskesmas

Pekauman Banjarmasin.

h. Menganalisis pengaruh pekerjaan terhadap pemberiansusu formula

pada ibu yang mempunyai bayiusia 0-6 bulan di Puskesmas

Pekauman Banjarmasin.

i. Menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap pemberiansusu

formula pada ibu yang mempunyai bayiusia 0-6 bulan di Puskesmas

Pekauman Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Akademi Kebidanan Sari Mulia

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan

tentangfaktor-faktor yang mempengaruhi pemberiansusu formula pada
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ibu yang mempunyai bayiusia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat memberikan sumber informasi tentang hal-hal yang mampu

meningkatkanpemberian ASI Eksklusif kepada bagi umur 0-6

bulansehingga dapat diterapkan bagi seluruh mahasiswa sebagai calon

bidan.

3. Bagi Tempat Penelitian

Dapat memberikan sumbangsih pengetahuan tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi pemberiansusu formula pada ibu yang mempunyai

bayiusia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasinagar mampu

meningkatkan motivasi ibu dalam memberikan ASI Eksklusifpada bayi.

4. Bagi Peneliti

Mampumemberikan motivasi ibu dalam memberikan ASI Eksklusifpada

bayinya dan mampu meningkatkan pengetahuan serta menerapkan baik

secara teori maupun praktek sehingga mampu memberikan pelayanan

terbaik kepada masyarakat saat terjun ke lapangan.


