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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Menyusui adalah suatu proses yang alamiah dan merupakan suatu 

seni yang harus dipelajari kembali, karena menyusui sebenarnya tidak saja 

memberikan kesempatan kepada bayi untuk tumbuh menjadi manusia 

yang sehat secara fisik saja tetapi juga lebih cerdas, mempunyai emosional 

yang stabil, perkembangan spiritual yang baik serta perkembangan sosial 

yang lebih baik (Roesli, 2000).  

Air Susu Ibu (ASI) adalah suatu emulsi lemak dalam larutan 

protein, laktosa, dan garam-garam organik yang disekresi oleh kedua 

kelenjar payudara Ibu, yang berguna sebagai makanan utama bagi bayi. 

Eksklusif adalah terpisah dari yang lain atau disebut khusus. 

Menyusui akan menjamin bayi tetap sehat dan memulai 

kehidupannya dengan cara yang paling sehat. ASI Eksklusif selain 

bermanfaat bagi bayi, juga bermanfaat bagi ibu diantaranya bisa 

mengurangi terjadinya perdarahan dan anemia, menunda kehamilan, 

mengecilkan rahim, lebih cepat langsing kembali, mengurangi resiko 

terkena kanker, lebih ekonomis atau murah, tidak merepotkan dan 

menghemat waktu, portable dan praktis serta bisa memberikan kepuasan 

bagi Ibu (Depkes RI, 2001).   

World Health Organization (WHO) telah mengkaji atas lebih dari 

3.000 penelitian menunjukkan pemberian ASI selama 6 bulan adalah 

jangka waktu yang paling optimal untuk pemberian ASI Eksklusif. Hal ini 

didasarkan pada bukti ilmiah bahwa ASI Eksklusif mencukupi kebutuhan 

gizi bayi dan pertumbuhan bayi lebih baik. Menurut Allen dalam 

Amiruddin (2006) bahwa ASI sebagai penyelamat kehidupan. Di 

Indonesia setiap tahunnya lebih dari 25.000 bayi dan 1,3 juta bayi di 

seluruh dunia dapat diselamatkan dengan pemberian ASI Eksklusif. 



2 
 

ASI merupakan makanan utama bagi bayi sehingga sangat penting 

untuk kesehatan bayi, namun tidak semua bayi mendapatkan ASI dari 

ibunya. Menurut UNICEF, cakupan rata-rata ASI Eksklusif di dunia yaitu 

38%. Menurut SDKI dari tahun 1997 hingga 2002, jumlah bayi usia 6 

bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif menurun dari 7,9% menjadi 7,8%. 

Sementara itu, hasil SDKI 2007 menunjukkan penurunan jumlah bayi 

yang mendapatkan ASI Eksklusif hingga 7,2%. Riskesdas 2010 juga 

melaporkan jumlah bayi yang menyusu ASI Eksklusif sampai usia 6 bulan 

di Indonesia hanyalah sebanyak 15,3%, sedangkan Target Indonesia Sehat 

2010 cakupan ASI Eksklusif adalah sebanyak 80%. Dari data-data diatas 

dapat disimpulan bahwa cakupan ASI Eksklusif di Indonesia masih jauh 

dari rata-rata dunia dan juga masih sangat jauh dari Target Indonesia Sehat 

2010.  

Sedangkan untuk data cakupan ASI Eksklusif pada tahun 2016 di 

wilayah kota Administrasi Jakarta Utara adalah 80% pada bulan Agustus 

20116 dan menurun jadi 79% pada bulan September 2016. 

Pemberian ASI Eksklusif yang kurang sesuai di Indonesia 

menyebabkan bayi menderita gizi kurang dan gizi buruk. Padahal 

kekurangan gizi pada bayi akan berdampak pada gangguan psikomotor, 

kognitif dan sosial serta secara klinis terjadi gangguan pertumbuhan. 

Dampak lainnya adalah derajat kesehatan dan gizi anak Indonesia masih 

memprihatinkan. 

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator 

penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat, baik pada 

tatanan provinsi maupun nasional. Hasil Survey Demografi Kesehatan 

Indonesia (SDKI) tahun 2007 melaporkan AKB di Indonesia adalah 34 per 

1.000 kelahiran hidup. AKB di Indonesia masih jauh lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, AKB di 

Singapura yaitu 3 per 1.000 kelahiran hidup, Brunei Darussalam 8 per 

1.000, Malaysia 10 per 1.000, Vietnam 18 per 1.000 dan Thailand 20 per 

1.000 (Depkes RI, 2008). 
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Proporsi penyebab kematian bayi usia 0-11 bulan yang tertinggi 

adalah karena diare yaitu sebesar 42%, diikuti pneumonia 24%, 

meningitis/ensefalitis 9%, kelainan saluran pencernaan sebesar 7%, 

kelainan jantung kongenital dan hidrosefalus 6%, sepsis 4%, tetanus 3%, 

dan penyebab lain-lain (malnutrisi, TB, campak) sebesar 5% (Riset 

Kesehatan Dasar/Riskesdas, 2007). 

Kematian bayi bisa diturunkan dengan pemberian ASI Eksklusif. 

Hasil penelitian Story dan Parish dalam Estiwidani (2011) menyatakan 

bahwa secara signifikan ASI menurunkan insiden diare dan infeksi saluran 

pernafasan. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh  Arifeen 

et al. dalam Estiwidani (2011) yang mengungkapkan bahwa pemberian 

ASI Eksklusif pada beberapa bulan pertama dapat menurunkan resiko 

kematian akibat diare sebesar 3,9% kali dan kematian akibat infeksi 

saluran pernafasan akut (ISPA) sebesar 2,4 kali. Dengan ASI Eksklusif, 

55% dari kematian bayi akibat penyakit diare dan ISPA dapat dicegah 

pada bayi umur 0-3 bulan dan 66% pada bayi umur 4-11 bulan di Amerika 

Latin (Betran et al. dalam Estiwidani, 2011). 

Menurut penelitian Rohani (2007) menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan ibu sangat berpengaruh terhadap pemberian ASI Eksklusif, 

hal ini ditunjukkan akan terjadi peningkatan pemberian ASI Eksklusif jika 

disertai dengan peningkatan pengetahuan tentang ASI Eksklusif (Sugiarti, 

2011). Menurut Salfina (2003) bahwa 75,6% ibu yang tidak memberikan 

ASI Eksklusif adalah ibu dengan pendidikan tamat SD, dan berstatus 

sebagai pekerja lepas atau buruh (Firmansyah, 2012).  

Dalam ajaran agama Islam, Allah juga menganjurkan kepada Ibu 

untuk menyusui anaknya bagi yang mampu. Seperti yang tertera dalam 

surah Al-Baqarah:233, dijelaskan bahwa seorang Ibu hendaknya menyusui 

anaknya selama dua tahun penuh untuk menyempurnakan penyusuannya. 

Menyusui dalam Islam juga dijelaskan dapat meningkatkan jalinan kasih 

sayang antara anak dan Ibu. 
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang ASI 

Eksklusif terhadap pemberian ASI Eksklusif bagi Anak di Wilayah Kerja 

Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara dan tinjauannya dari sudut pandang 

Islam. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian: “Apakah ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan Ibu tentang ASI Eksklusif terhadap pemberian ASI Eksklusif 

bagi anak di wilayah kerja puskesmas Cilincing, Jakarta Utara dan 

bagaimana tinjauannya dari sudut pandang Islam?” 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimana tingkat pengetahuan Ibu tentang ASI Eksklusif? 

b. Bagaimana hubungan tingkat pengetahuan Ibu tentang ASI Eksklusif   

terhadap pemberian ASI Eksklusif bagi anak? 

c. Bagaimana pandangan Islam mengenai pengetahuan dan pemberian 

ASI Eksklusif bagi anak? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

a. Mengetahui adakah hubungan antara tingkat pengetahuan Ibu 

tentang ASI Eksklusif terhadap pemberian ASI Eksklusif bagi 

Anak. 

b. Mengetahui tentang pengetahuan dan pemberian ASI Eksklusif 

bagi anak ditinjau dari sudut pandang Islam 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan tingkat pengetahuan ibu tentang ASI 

Eksklusif. 
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b. Menganalisa hubungan antara pengetahuan ibu tentang ASI 

Eksklusif terhadap pemberian ASI Eksklusif bagi Anak. 

c. Mendeskripsikan tentang pengetahuan dan pemberian ASI 

Eksklusif bagi anak jika ditinjau dari sudut pandang Islam. 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Responden 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan 

kepada responden atau ibu tentang manfaat pemberian ASI 

Eksklusif. Hal ini bisa mendorong ibu untuk menjalankan 

kewajibannya yaitu menyusui anaknya seperti yang telah 

dijelaskan dalam Islam. 

b. Sebagai masukan bagi ibu agar dapat memberikan ASI 

Eksklusif kepada bayinya sampai usia 6 bulan. 

c. Bisa menciptakan bayi/anak yang lebih sehat karena pemberian 

ASI Eksklusif dari Ibu 

d. Bisa mencegah Ibu dari berbagai resiko akibat tidak 

memberikan ASI, contoh : kanker payudara 

 

1.5.2 Bagi Peneliti 

a. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru selama 

menjalankan penelitian ini. Hal ini sesuai dengan kewajiban 

kita sebagai manusia yaitu untuk selalu menuntut ilmu dalam 

Islam. 

b. Merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan yang diperolah di bangku perkuliahan 

 

1.5.3 Bagi Tenaga Kesehatan 

Sebagai masukan bagi puskesmas dan tenaga ahli untuk 

menyarankan agar ibu memberikan ASI secara Eksklusif serta 
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menjelaskan manfaat pemberian ASI terhadap ibu dan bayinya. Hal 

ini sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu untuk saling berbagi 

pengetahuan kepada sesama umat-Nya dan juga bisa menambah 

pengetahuan bagi ibu untuk menjalankan kewajibannya yaitu 

menyusui anaknya seperti yang juga dijelaskan dalam Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




