
A. Perumusan Masalah 

Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2008-2009 tidak 

mencantumkan data tentang cakupan ASI eksklusif. Hasil survey pendahuluan  

menunjukkan bahwa BPS di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melakukan sosialisasi 

pemberian ASI eksklusif tidak mempunyai SOP dan tidak ada sosialisasi maupun 

supervisi dari Dinas Kesehatan kepada BPS serta masih ada BPS yang tidak tahu 

tentang IMD dan semua BPS memberikan susu formula.  

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Faktor yang berpengaruh pada implementasi sosialisasi pemberian 

ASI eksklusif oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 

2011” 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana 

implementasi sosialisasi pemberian ASI eksklusif  oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) di 

Kabupaten Bengkulu Selatan”. 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Menjelaskan implementasi sosialisasi dalam pemberian ASI eksklusif  oleh Bidan 

Praktek Swasta (BPS) di  Kabupaten  Bengkulu Selatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menjelaskan implementasi sosialisasi pemberian ASI eksklusif oleh BPS di 

Kabupaten Bengkulu Selatan. 

b. Menjelaskan faktor komunikasi dalam implementasi sosialisasi pemberian ASI 

eksklusif di Kabupaten Bengkulu Selatan. 

c. Menjelaskan faktor sumberdaya yang ada di BPS dalam implementasi sosialisasi 

pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Bengkulu Selatan. 



d. Menjelaskan faktor disposisi dalam sosialisasi pemberian ASI eksklusif di 

Kabupaten Bengkulu Selatan. 

e. Menjelaskan struktur birokrasi, wewenang dan tanggung jawab serta 

ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan 

sosialisasi pemberian ASI eksklusif  di Kabupaten Bengkulu Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan 

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, untuk mendukung atau meningkatkan 

Implementasi sosialisasi pemberian ASI eksklusif kepada bayi  di Kabupaten 

Bengkulu Selatan. 

2. Bagi Profesi IBI 

Untuk memberikan masukan kepada Organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI), 

Khususnya ranting Kabupaten Bengkulu Selatan, agar lebih memotivasi anggotanya 

untuk patuh terhadap kompetensi yang harus dimiliki oleh bidan praktek swasta yang 

berkaitan dengan implementasi sosialisasi pemberian ASI eksklusif. 

3. Bagi MIKM Undip 

Memberikan gambaran hasil mahasiswa selama proses pembelajaran, dan dapat 

dijadikan acuan untuk mengembangkan keilmuan khususnya bidang praktik bidan 

dalam kelangsungan pemberian ASI eksklusif. 

 

4. Bagi Peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan tentang praktik bidan dengan 

variabel dan jenis penelitian lain, untuk tercapainya hasil yang optimal. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian 

Peneliti dan Metode Variabel Hasil Penelitian 



Judul 

Nursyamiah. 
Analisis 
Implementasi 
Program 
Pemberian ASI 
eksklusif di 
Puskesmas 
Wilayah Kota 
Semarang 
Tahun 2009
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Study Kualitatif 
Responden:  
Pelaksana 
program ASI 
eksklusif di 
Puskesmas, 
Pimpinan 
Puskesmas, 
Pembuat 
Kebijakan DKK 
Semarang dan 
ibu menyusui. 

Variabel: 
   Implementasi 

Program ASI 
eksklusif, Struktur 
birokrasi, 
Koordinasi, 
Kegiatan-
kegiatan 
pelaksanaan 
program ASI 
eksklusif, 
Komunikasi, 
sumberdaya 

Implementasi program 
ASI eksklusif di 
Puskesmas belum 
berjalan optimal, peran 
serta birokrasi belum 
jelas, komunikasi dalam 
program ASI belum 
adekuat dan koordinasi 
yang sudah dilaksanakan 
belum berjalan dengan 
baik. 
 
 

Iis Sriningsih. 
Pengaruh faktor 
demografi, 
pengetahuan 
ibu tentang air 
susu ibu (ASI) 
dan 
pelaksanaan 
manajemen 
laktasi terhadap 
pemberian ASI 
eksklusif di Kota 
Magelang
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Kuantitatif: 
dengan 
rancangan cross 
sectional  
Populasi:  
ibu-ibu menyusui 
yang mempunyai 
bayi umur 0-6 
bulan di Wilayah 
Puskesmas 
magelang utara. 

Variabel Bebas: 
Faktor demografi, 
pengetahuan ibu 
tentang ASI, 
pelaksanaan 
manajemen 
laktasi (Antenatal, 
intra natal, post 
natal) 
Variabel terikat: 
Pemberian ASI 
eksklusif 

 

Mayoritas responden 
kurang Pengetahuan ASI. 
Tidak ada faktor 
demografi yang 
berpengaruh terhadap 
pemberian ASI. 
Ada pengaruh 
pengetahuan, persepsi 
pelaksanaan manajemen 
laktasi intranatal dan post 
natal terhadap pemberian 
ASI. 
 

Suyanto. 
Perilaku Ibu 
dalam 
memberikan ASI 
eksklusif di Kota 
Tanjung Pinang 
Provinsi 
Kepulauan 
Riau
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Kuantitatif  
dengan 
rancangan cross 
sectional  
Populasi:  
ibu-ibu penduduk 
di wilayah 
Puskesmas Sei 
Jang dan tanjung 
pinang 

Variabel Bebas: 
Pengetahuan ibu, 
karakteristik ibu, 
dorongan 
keluarga, 
dorongan petugas 
kesehatan. 
Variabel Terikat: 
Perilaku 
pemberian ASI 
eksklusif 

Ada hubungan antara 
pengetahuan, 
karakteristik, dorongan 
keluarga dan petugas 
kesehatan terhadap 
perilaku ibu dalam 
pemberian ASI eksklusif 
kepada bayinya. 
 
 

Sri Mulyati. 
Strategi 
Sosialisasi 
peningkatan 
pemberian ASI 
(PP-ASI) 
eksklusif di Kota 
Bengkulu
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Kualitatif 
Responden: 
kepala subdin 
kesga dan kasie 
gizi dinkes kota 
Bengkulu, kepala 
dan koordinator 
program KIA dan 
gizi Puskesmas, 
camat,kader 
kesehatan dan 
ibu-ibu menyusui 
bayi umur 0-6 
bulan 

Strategi 
sosialisasi 

Pemberdayaan 
masyarakat, TOMA dan 
LSM belum dilakukan. 
Peran serta lintas 
sektoral kurang nampak. 
Ada keterkaitan antara 
faktor sosek (tinggi dan 
rendah), sosbud (positif 
dan negatif), pendidikan 
ibu (tinggi dan rendah) 
dan pekerjaan ibu (ibu 
bekerja formal/di luar 
rumah atau tidak) dengan 
pemberian ASI eksklusif. 

Yesie Aprillia. 
Analisis 
Sosialisasi 
program Inisiasi 

Rancangan 
penelitian: 
cross sectional, 
pengolahan data 

V. Independen: 
Pendanaan,komu
nikasi, struktur 
birokrasi, 

Ada hubungan antara 
faktor pendanaan, 
komunikasi, kebijakan, 
karakteristik (umur, 



menyusu dini 
dan ASI 
eksklusif kepada 
bidan di 
Kabupaten 
Klaten
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dengan deskriftif 
analitik, metode 
kuantitatif dan 
kualitatif. 
Populasi : 
Bidan di 
Kabupaten Klaten 

karakteristik,perse
psi, 
sikap,motivasi. 
V. Dependen: 
Proses sosialisasi 
dalam 
Implementasi 
program IMD dan 
ASI Eksklusif 

tingkat pendidikan, lama 
bekerja), pengetahuan, 
sikap dan motivasi  
terhadap proses 
sosialisasi IMD dan 
program ASI eksklusif 
pada bidan. 

Lela Hartini.  
Analisis 
Implementasi 
sosialisasi 
pemberian ASI 
eksklusif oleh 
bidan paktek 
swasta di 
Kabupaten 
Bengkulu 
Selatan 2011 

Studi kasus: 
dengan metode 
kualitatif 
Responden 
Utama: BPS 
Triagulasi : 
Kepala 
Puskesmas, kasie 
kesga, ketua IBI. 
FGD:ibu yang 
memiliki bayi usia 
kurang 6 bl serta 
mendapatkan 
pelayanan ANC, 
INC dan PNC  di 
BPS yang terpilih 
dan FGD 6 orang 
masyarakat 
dalam hal ini 
keluarga pasien 
yang pernah 
melakukan 
ANC,INC dan 
PNC pada BPS 
terpilih.  

Komunikasi, 
sumberdaya, 
disposisi, struktur 
birokrasi terhadap 
implementasi 
sosialisasi 
pemberian ASI 
eksklusif. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


