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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi 

sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti 

dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral).
(1,2)  

Pemberian ASI eksklusif dapat meningkatkan asupan gizi, status kesehatan 

sebab ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi 

dan antibodi untuk pertumbuhan dan kesehatan bayi yang signifikan 

bermanfaat pada saat anak memasuki usia balita.
(3) 

Pentingnya pemberian ASI eksklusif tercantum pada UU Nomor 36 

Tahun 2009 pasal 128 yang mengatur tentang ASI eksklusif terutama pada ayat 

1 bahwa setiap anak berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan 

sampai usia 6 bulan.
(1)

 Hal ini diperkuat pada PP Nomor 33 Tahun 2012 yang 

mengatur tentang pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk menjamin hak bayi 

mendapatkan ASI eksklusif, perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI 

serta meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah.
(2) 

Berdasarkan data WHO pencapaian ASI eksklusif didunia adalah 36% 

(2010), 37% (2011) dan 38% (2012), di beberapa wilayah tahun 2012 antara 

lain Afrika 35%, Amerika 30%, Asia Tenggara 47%, Eropa 25% dan 

Mediterania Timur 35%.
(4) 

Di Indonesia, pemberian ASI eksklusif tahun 2014 

(52,3%), tahun 2015 (55,7%), dan tahun 2016 menurun menjadi 54%. Menurut 
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Riskesdas 2013, proses mulai menyusui terbanyak terjadi pada 1-6 jam setelah 

lahir (35,2%) dan kurang dari 1 jam (inisiasi menyusui dini) sebesar 34,5%, 

sedangkan proses mulai menyusui terendah terjadi pada 7-23 jam setelah lahir 

yaitu sebesar 3,7%.
(5) 

Hal tersebut menunjukkan cakupan ASI eksklusif belum 

mencapai target nasional sebesar 80%, di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 

(60%), tahun 2015 menurun menjadi 56,1% dan tahun 2016 sebesar 59,9%.
(6)

 

Menurut data Dinas Kesehatan Kota Semarang, target rencana strategi 

(RENSTRA) cakupan ASI eksklusif pada tahun 2014 - 2016 tidak mengalami 

perubahan signifikan yaitu tahun 2014 (64,68% target 55%), tahun 2015 

(64,69% target 60%), dan tahun 2016 (67,16% target 65%). Cakupan ASI 

eksklusif di Puskesmas Candi lama, Kecamatan Candisari Semarang tahun 

2014 (45,39%), tahun 2015 (31,5%) dan tahun 2016 (43,52%). Data tersebut 

menunjukkan bahwa selama 3 tahun berturut-turut cakupan pemberian ASI 

eksklusif di Puskesmas Candi lama masih jauh dibawah standar target nasional 

(80%) dan target RENSTRA Kota Semarang.
(7) 

Persentasi cakupan pemberian 

ASI eksklusif yang masih rendah mengindikasikan banyak ibu di wilayah 

tersebut tidak berhasil memberikan ASI eksklusif. Jumlah pemberian ASI 

eksklusif yang rendah merupakan ancaman bagi tumbuh kembang anak yang 

dapat berpengaruh terhadap perkembangan kualitas sumber daya manusia 

(SDM).
(8) 

Kegagalan pemberian ASI eksklusif disebabkan oleh faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal meliputi usia, rendahnya pengetahuan ibu, sikap ibu, 

psikologis ibu saat menyusui, kondisi fisik ibu, ibu bekerja serta adanya 
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kelainan anatomi payudara. Faktor eksternal meliputi kurangnya dukungan 

keluarga dan masyarakat, gencarnya promosi susu formula, faktor sosial 

budaya, kurangnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, 

serta dukungan tenaga kesehatan termasuk konselor ASI.
(8,9) 

Penelitian Djami 

dkk menunjukkan bahwa konseling laktasi berhubungan dengan pemberian 

ASI eksklusif. Ibu yang diberikan konseling laktasi sebanyak 7 kali pada saat 

pemeriksaan kehamilan (ANC/antenatal care), setelah melahirkan berpeluang 

lebih besar memberikan ASI eksklusif 6 bulan sebesar 2,34 kali dari ibu yang 

tidak mendapat konseling laktasi pada saat pemeriksaan kehamilan.
(10) 

Upaya untuk mengatasi rendahnya cakupan ASI eksklusif adalah dengan 

memberdayakan masyarakat melalui kelompok pendukung ibu, 

mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang pemberian 

ASI eksklusif dan menyediakan tenaga konselor ASI.
(11)

 Konselor ASI adalah 

orang yang memberikan konseling dan terlatih (profesional) dalam bidangnya, 

serta telah mengikuti pelatihan konseling menyusui dengan modul pelatihan 

standar WHO/UNICEF selama 40 jam.
(12)

 Memberikan konseling laktasi oleh 

konselor ASI merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemberian ASI 

eksklusif yang melibatkan kemampuan profesional pemberi pelayanan dengan 

tujuan untuk membantu mengatasi masalah terkait menyusui, memfasilitasi 

perubahan tingkah laku ibu, meningkatkan kemampuan menyusui, 

mengembangkan keefektifan dan membuat keputusan melalui perkembangan 

potensi ibu.
(13–15) 
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Konseling laktasi di Puskesmas Candi lama belum dimanfaatkan 

sepenuhnya. Berdasarkan data di Puskesmas Candi lama lebih dari 50% ibu di 

wilayah tersebut belum rutin melaksanakan konseling laktasi, kemungkinan 

penyebabnya adalah tidak ada keluarga yang mengantar, kesulitan datang 

sendiri dengan membawa bayi dan tidak punya kendaraan untuk ke Puskesmas 

(studi pendahuluan). Data di Puskesmas Candi lama tahun 2017, lebih dari 

20% bayi berhenti menyusu sebelum usia 2 bulan, dari 12 ibu menyusui yang 

melaksanakan konseling laktasi, 53% nya berhenti menyusui sebelum usia bayi 

2 bulan. Penelitian Nurlely, sebagian besar ibu bekerja pagi hingga sore hari.
(16)

 

Konseling laktasi sudah dilaksanakan di Puseksmas Candi lama tetapi belum 

rutin dan belum berhasil membantu peningkatan pemberian ASI eksklusif 

sehingga perlu dilakukan penelitian konseling laktasi yang intensif. Belum 

diketahui pengaruh konseling laktasi yang intensif terhadap keberhasilan 

menyusui pada ibu di wilayah Puskesmas Candi lama. 

Penelitian di Yogyakarta menunjukkan konseling laktasi pada ibu hamil 

dan menyusui mempengaruhi keberhasilan menyusui eksklusif. Konseling 

laktasi intensif sebanyak 9 kali (5 kali saat prenatal dan 4 kali saat postnatal) 

dapat meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif sampai 3 bulan. 

Intensitas konseling yang rutin juga merupakan salah satu yang mempengaruhi 

peningkatan pengetahuan ibu dan dapat memberikan motivasi ibu untuk 

menyusui secara eksklusif.
(17) 

Konseling oleh konselor ASI yang intensif atau 

rutin diharapkan dapat membantu ibu yang mengalami kesulitan dalam 

menyusui serta dapat meningkatkan motivasi ibu untuk menyusui eksklusif. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh konseling laktasi yang intensif terhadap keberhasilan pemberian ASI 

eksklusif selama 2 bulan, dimana konseling laktasi oleh konselor ASI sebanyak 

6 kali yakni 2 kali saat prenatal dan 4 kali saat postnatal dengan pendekatan 

aktif mendatangi ibu secara rutin 2 minggu sekali, dilaksanakan di Puskesmas 

maupun di luar Puskesmas. Hal ini dilakukan karena mudah dilaksanakan 

sebab ibu masih dalam masa cuti hamil. 

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan berbagai 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Pemberian ASI eksklusif dapat meningkatkan asupan gizi yang sesuai 

kebutuhan bayi dan antibodi / zat anti infeksi sehingga dapat mengurangi 

risiko terkena penyakit infeksi.
(3) 

Memberikan konseling laktasi oleh 

konselor ASI merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemberian 

ASI eksklusif.
(13,14)

 

2. Di Indonesia bayi dengan ASI eksklusif tahun 2014 (52,3%), tahun 2015 

(55,7%), tahun 2016 (54%), belum mencapai target nasional sebesar 80%. 

Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 (60%), tahun 2015 menurun menjadi 

56,1% dan tahun 2016 sebesar 59,9%. Data Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, target rencana strategi (RENSTRA) cakupan ASI eksklusif pada 

tahun 2014 - 2016 tidak mengalami perubahan signifikan yaitu tahun 2014 
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(64,68% target 55%), tahun 2015 (64,69% target 60%), dan tahun 2016 

(67,16% target 65%).
(5–7)

 

3. Cakupan ASI Eksklusif di Puskesmas Candi lama, Kecamatan Candisari 

tahun 2014 (45,39%), tahun 2015 (31,5%) dan tahun 2016 (43,52%) belum 

mencapai target nasional (80%) dan target rencana strategi (RENSTRA) 

Kota Semarang.
(7)

 

4. Konseling laktasi di Puskesmas Candi lama belum dimanfaatkan 

sepenuhnya oleh ibu di wilayah tersebut. Lebih dari 50% ibu di wilayah 

tersebut belum rutin melaksanakan konseling laktasi dengan alasan tidak 

ada yang mengantar, kesulitan datang sendiri dengan membawa bayi dan 

tidak punya kendaraan untuk ke Puskesmas. 

5. Peneliti tertarik untuk meneliti dengan metode konseling laktasi secara 

intensif yang belum pernah diteliti pada ibu di wilayah Puskesmas Candi 

lama. Pendekatan yang dilakukan dalam konseling ini adalah petugas 

konselor ASI aktif mendatangi ibu, dilaksanakan rutin 2 minggu sekali, baik 

di Puskesmas maupun di luar Puskesmas. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Rumusan Masalah Umum 

Apakah intervensi konseling laktasi berpengaruh terhadap 

keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama dua bulan? 

2. Rumusan Masalah Khusus 

a. Berapakah proporsi keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama dua 

bulan pada kelompok ibu hamil yang dilakukan intervensi konseling 

laktasi (kelompok intervensi)? 

b. Berapakah proporsi keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama dua 

bulan pada kelompok ibu hamil yang tidak dilakukan intervensi 

konseling laktasi / diberikan leaflet (kelompok kontrol)? 

c. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara proporsi keberhasilan 

pemberian ASI eksklusif selama dua bulan antara kelompok intervensi 

dengan kelompok kontrol? 
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D. Orisinalitas Penelitian 

  Penelitian–penelitian yang pernah dilakukan tentang pengaruh konseling 

laktasi terhadap pemberian ASI eksklusif adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 

 

No Peneliti, 

Tahun 
Judul Desain Variabel Hasil 

1. Anita 

Liliana, 

Elsi DW, 

Wenny AN 

Pengaruh 

konseling laktasi 

terhadap 

pengetahuan 

kemampuan dan 

keberhasilan  

ibu dalam 

pemberian 

ASI.
(17) 

Quasi 

Eksperiment 

Konseling 

laktasi, IMD, 

usia, 

pendidikan, 

status pekerjaan, 

paritas, 

dukungan 

pasangan, 

frekuensi 

menyusui dan 

rawat gabung. 

Terdapat 

perbedaan 

keberhasilan 

pemberian ASI 

setelah 

diberikan 

konseling 

laktasi. 

2. Riris 

Widya, 

2015
 

Hambatan 

kinerja konselor 

menyusui dalam 

meningkatkan 

cakupan 

pemberian ASI 

eksklusif di 

Kota Kupang.
(18) 

Metode 

Kualitatif 

Faktor-faktor 

penghambat 

kinerja konselor 

menyusui dalam 

meningkatkan 

ASI eksklusif 

Hambatan 

terbesar 

konselor 

menyusui adalah 

motivasi dalam 

melaksanakan 

tugas karena 

kurangnya 

pengawasan, 

serta sarana dan 

prasarana yng 

kurang optimal 

3. Bayu 

Kurniawan, 

2013
 

Determinan 

Keberhasilan 

Pemberian ASI 

Eksklusif.
(19) 

Cross 

Sectional 

Permasalahan 

menyusui, 

kunjungan ke 

klinik laktasi, 

keinginan, 

keyakinan, 

persepsi ibu, 

dukungan 

suami, ibu 

bekerja, 

pemberian susu 

formula di 

instansi 

pelayanan 

kesehatan, 

Faktor 

Keberhasilan 

ASI Eksklusif : 

Keinginan 

(p=0,000), 

keyakinan 

(p=0,000), 

persepsi ibu 

(p=0,001), 

dukungan suami 

(p=0,000) dan 

orang tua 

(p=0,000) 

Faktor 

Kegagalan ASI 
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MPASI dini 

pada bayi usia 

<6 bulan, 

pemakaian 

empeng. 

Eksklusif :Usia 

tua (p=0,016, 

ibu bekerja 

(p=0,038), 

pemberian susu 

formula 

(p=0,000), 

MPASI dini 

pada bayi usia 

<6 bulan 

(p=0,000), 

pemakaian 

empeng 

(p=0,020) 

4. Hafni Van 

Gobel dkk, 

2013
 

Determinan 

Pemberian ASI 

Eksklusif di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Mongolato 

Kecamatan 

telaga 

Kabupaten 

Gorontalo.
(20) 

Cross 

Sectional 

Pengetahuan 

ibu, status 

pekerjaan, 

paritas, 

konseling ASI, 

perawatan 

payudara, IMD 

dan dukungan 

suami terhadap 

variabel yang 

diteliti. 

Dari hasil 

analisis 

multivariat, 

variabel yang 

merupakan 

determinan 

pemberian ASI 

Eksklusif adalah 

: dukungan 

suami, 

pengetahuan dan 

paritas 

5. Djami M, 

Noormarta

ny, Dany 

Hilmanto, 

2013 

Frekuensi 

pemeriksaan 

kehamilan, 

konseling laktasi 

dan pemberian 

ASI 

eksklusif.
(10) 

Kohort 

historikal 

Frekuensi 

pemeriksaan 

kehamilan dan 

konseling 

laktasi. 

Frekuensi 

pemeriksaan 

kehamilan 

(OR=4,9) dan 

konseling laktasi 

(OR=2,34) 

berhubungan 

dengan 

pemberian ASI 

eksklusif. 

6. Moussa 

Abba, 2010
 

A qualitative 

study of the 

promotion of 

exclusive 

breastfeeding by 

health 

professionals in 

Niamey 

Niger.
(21) 

Metode 

kualitatif 

Promosi ASI 

eksklusif oleh 

praktisi 

kesehatan di 

fasilitas 

kesehatan. 

Pemberian ASI 

eksklusif tidak 

dipromosikan 

oleh tenaga 

kesehatan di 

fasilitas 

kesehatan 

karena merasa 

tidak sesuai dan 

beberapa masih 

memiliki 

pengetahuan 

menyusui yang 

terbatas. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah : 

1. Belum pernah dilakukan penelitian mengenai pengaruh intervensi konseling 

laktasi terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Candi 

lama, Kecamatan Candisari Kota Semarang. 

2. Pendekatan dalam konseling ini adalah petugas konselor ASI secara aktif, 

dilaksanakan di Puskesmas maupun di luar Puskesmas. 

3. Didaerah yang kami teliti, sebagian besar ibu bekerja sebagai pegawai swasta 

yang meninggalkan bayinya mulai pagi sampai sore hari 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh intervensi konseling laktasi terhadap 

keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama dua bulan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Meneliti proporsi keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama dua 

bulan pada kelompok yang dilakukan intervensi konseling laktasi. 

b. Meneliti proporsi keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama dua 

bulan pada kelompok yang tidak dilakukan intervensi konseling laktasi / 

diberikan leaflet. 

c. Membandingkan proporsi keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama 

dua bulan antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi mengenai pengaruh konseling laktasi terhadap 

keberhasilan pemberian ASI eksklusif, khususnya di wilayah kerja 

Puskesmas Candi lama Kecamatan Candisari Kota Semarang. 

2. Memberikan masukan, bahan pertimbangan dan dapat diterapkan dalam 

kegiatan program yang berkaitan dengan upaya peningkatan cakupan 

pemberian ASI eksklusif. 

3. Memberikan informasi, masukan dan bahan referensi bagi kegiatan 

penelitian agar dapat mengembangkan ilmu, memanfaatkan pengetahuan 

serta praktek tentang konseling laktasi terhadap keberhasilan pemberian 

ASI eksklusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


