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PERANAN PETUGAS KESEHATAN, TINGKAT PENG ETA I1 IAN IB U DAN TINGKAT 

KEBERHASILAN PROGRAM ASI EKSKLUSLF DIW ILAYAH KERJA PUSKESMASIIDENPASAR 

BARAT Ni Putu Pas Ryanti', DesakPutu Sukraniti2,1 Putu Suiraoka3 'Alumni JurusanGizi 

Pohekkes Denpasar 2 3 Dosen Jurusan Gizi Poltekkes Denpasar Abstract. Based on the 

data of Health Department ofBali Province, the coverage of Exclusive Breast Feeding in 

Bali in 2012 was still under the national target that is 65.88%.  

 

The lowest coverage is in the area of PUSKESMAS II Denpasar Barat that was 63.46 %. 

This is caused by the mother lack knowledge of exclusive and the lack participation of 

medical staff. This research aimed at finding out the rule of health staff, mother 

knowledge, and the success of exclusive breast feeding pro_gram in the working area 

ofPuskesmas II Denpasar Barat. This is a kind of obser_vation research with cross 

sectional design. The sample of this research was 33 health staff, and 78 breast feeding 

mothers.  

 

The method used to obtain the data was interview method. The instrument used was 

questionnaire. The result showed that from 78 health staffs which are researched, 8 

staffs (24.2%) are lack of participa_tion and 25 staffs (75.8%) did their rule well. For the 

mother's knowledge, it is known that 6 mothers (7.7%) are lack of knowledge, 20 

mothers (25.6 %) have enough knowledge and 52 mothers (66.7%) have good 

knowledge of exclusive breast feeding. The accession of exclusive breast feeding in the 

working area of PUSKESMAS II Denpasar Barat in 2013 was 63.6  

 

%, which is still under the national target. To increase the accession of exclusive breast 

feeding, it is expected that the health staffs improve their participation and improve the 

knowledge of mothers which is still lack in other to build their awareness to do an 



exclusive breast feeding. Keywords : Health Staff, Mother'sKnow ledge, Exclusive Breast 

Feeding.



  

 



Pembangunan sumber daya manusia tidak lepas dari faktor kesehatan dan gizi. 

Pembangunan kesehatan dan gizi mendapat perhatian yang besar dalam pembangunan 

sumber daya manusia. Sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan aset 

berharga bagi bangsa serta memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan 

pembangunan nasional.  

 

Gizi merupakan faktor penting dalam tumbuh dan kembang anak. Dengan pemenuhan 

asupan zat gizi maka anak dapat berkembang dan tumbuh dengan sehat, memiliki 

ketahanan tubuh baik, serta meningkatkan kecerdasan anak. Sejak 2010, upaya 

percepatan perbaikan gizi telah berkembang menjadi suatu gerakan gizi internasional 

yang luas dan dikenal sebagai gerakan Scaling Up Nutrition (SUN). Di Indonesia gerakan 

ini telah dicanangkan sebagai Gerakan Peningkatan Perbaikan Gizi Seribu Hari Pertama 

Kehidupan (HPK).  

 

Program seribu hari kehidupan pertama dihitung sejak proses pembuahan janin dalam 

rahim sampai 2 tahun setelah melahirkan, (Faizah, 2013). Salah satu langkah yang dapat 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi seribu hari pertama kehidupan adalah 

dengan



 memberikan air susu ibu (selanjutnya disebut ASI) secara eksklusif selama 6 bulan 

pertama kehidupan bayi. ASI adalah makanan yang paling sempurna untuk bayi.  

 

Pada kenyataannya pemberian ASI eksklusifdi Indonesia masih belurn optimal. Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 menunjukkan bahvva di Indonesia, bayi yang 

mendapat ASI hanya sebesar 15,3%, yang jauh dibavvah target nasional yaitu 80%. 

Cakupan ASI Eksklusif tahun 2012 di Provinsi Bali sebesar 65,88%, hasil ini telah 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yaitu hanya 36,54% (Dinas Kesehatan 

Provinsi Bali, 2013). Cakupan ASI Eksklusif di wilayah kota Denpasar pada bulan Agustus 

tahun 2013 yaitu sebesar 72,22%.  

 

Cakupan ASI Eksklusiftertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Denpasar Timur yaitu 

sebesar 73,66%, sedangkan cakupan ASI Eksklusif terendah terdapat di wilayah 

Kecamatan Denpasar Barat yaitu sebesar 65,19%. Kecamatan Denpasar Barat memiliki 

dua Puskesmas yaitu Puskesmas I dan Puskesmas II Denpasar Barat. Wilayah kerja 

Puskesmas Denpasar Barat yang cakupan ASI Eksklusifhya paling rendah adalah wilayah 

kerja Puskesmas II Denpasar Barat yaitu 63, 46%.  

 

(Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2013). Banyak faktor penyebab masih rendahnya 

pemberian ASI Eksklusif, salah satunya adalah faktor perilaku. Menurut Soekidjo (2007) 

perilaku kesehatan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor perilaku dan faktor diluar 

perilaku. Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari tiga faktor yaitu 

faktor presdiposisi, faktor pendukung dan faktor pendorong.  

 

Salah satu faktor presdiposisi yang memengaruhi pemberian ASI Eksklusif pada anak 

adalah pengetahuan ibutentangASl. Selain itu, perubahansosial budaya seperti ibu-ibu 

bekerja atau memiliki kesibukan sosial lainnya, meniru teman, tetangga atau orang 

terkemuka yang memberikan susu botol dan merasa ketinggalan zaman jika menyusui 

anaknya merupakan faktor lain penyebab rendahnya pemberian ASI Eksklusif.  

 

Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif adalah 

peranan petugas kesehatan. Untuk mencapai pemberian ASI Eksklusif secara optimal, 

petugas kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan 

informasi dan motivasi kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penulis ingin mengetahui peranan petugas kesehatan, pengetahuan ibu dan tingkat 

keberhasilan program ASI Eksklusif di wilayah kerja Puskesmas II Denpasar Barat.  

 

Tujuan Penelitian adalah mengetahui peranan petugas kesehatan, pengetahuan ibu dan 

tingkat keberhasilan program ASI Eksklusif di wilayah kerja Puskesmas II Denpasar Barat. 

Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan 



menggunakan rancangan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja 

Puskesmas IJ Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali.



 Penelitian ini dilaksanakan pada Februari sampai Juni 2014.  

 

Populasi petugas kesehatan diketahui 33 orang dan ibu menyusui 681 orang. Teknik 

pengambilan sampel tenaga Puskesmas menggunakan t purposive sampling dimana 

seluruh populasi berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan dipilih sebagai 

sampel. Teknik pengambilan sampel ibu menyusui yang digunakan adalah multistage 

random sampling.  

 

Dari 6 desa dipilih secara acak sederhana 1 banjar untuk dijadikan sampel penelitian. 

Semua ibu menyusui yang memiliki anak umur 0-24 bulan pada banjar terpilih, 

ditentukan secara acak sederhana sampai mendapatkan sejumlah sampel yang 

diinginkan. Jumlah sampel dimasing-masing banjar ditentukan secara porposional. 

Sehingga sampel ibu menyusui dalam penelitian ini adalah 78 orang.  

 

Data primer yang dikumpulkan meliputi identitas tenaga kesehatan di Puskesmas II 

Denpasar Barat, peranan petugas kesehatan dalam program ASI Eksklusif, identitas ibu 

menyusui, pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif dan keberhasilan program ASI 

Eksklusif Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan bantuan kuesioner. 

Analisis bersifat deskriptif disajikan dalam bentuktabel dan narasi.  

 

Hasil dan Pembahasan Gambit run umum lokasi penelitian Puskesmas II Denpasar Barat 

berdiri pada tanggal 31 Oktober 1984 yang terletak di Jl.Gunung Soputan Gang 

Puskesmas No. 3 Denpasar Barat. Luas wilayah kerja yaitu ± 13,52 km2. Puskesmas II 

Denpasar Barat memiliki 5 desa dan 1 kelurahan yang meliputi Desa Dauh Puri Kelod 

dengan 11 banjar, Desa Dauh Puri Kangin dengan 5 banjar, Desa Dauh Puri Kauh 

dengan 7 banjar, Desa Padang Sambian Kelod dengan 12 banjar, Desa Pemecutan Kelod 

dengan 15 banjar dan Kelurahan Dauh Puri dengan 8 banjar dan 5 Lingkungan.  

 

Dengan rata-ratajarak tempuh ke Puskesmas sekitar 3 km dan rata-rata waktu tempuh 

15 menit. Jumlah penduduk di wilayah Puskesmas II Denpasar Barat adalah 165.801 jiwa. 

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, dilaksanakan berbagai upaya 

kesehatan puskesmas. Program upaya perbaikan gizi masyarakat yang dilaksanakan di 

Puskesmas II Denpasar Barat yaitu, Pemberian kapsul vitamin A, Pemberian tablet besi 

pada ibu hamil, Penimbangan berat badan balita, ASI Eksklusif, Perawatan balita gizi 

buruk, Garam Beryodium, Survailans gizi dan upaya perbaikan gizi pada usia lanjut.  

 

(Laporan Tahunan Puskesmas II Denpasar Barat Tahun 2013). Karakteristik Sampel 

Petugas Kesehatan Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari 33 petugas kesehatan, 

sebanyak 1 orang (3,0%) laki-laki dan sebanyak 32 orang (97,0%) perempuan. Sebagian 

besar petugas kesehatan berpendidikanterakhir D3 yaitu sebanyak 12 orang (36,4%) dan 



hanya 5 orang (15,2%) yang berpendidikan terakhir SMK



N.P  

 

Pas Ryanti, D P Sukraniti, I.P Suiraoka. (Peranan Petugas Kesehatan .) sederajat yaitu SMK 

dibidang kesehatan. pula pengetahuannya (Wied HaryA, 1996 Untuk lebihjelas dapat 

dilihat pada tabel 1. dalam Hendra AW, 2008). Tabel 1 Tabel 2 Sebaran Karakteristik 

Petuqas Sebaran Karakteristik Ibu Menyusui _ _ _Kesehatan _ _Karakt_eristik _Kategori 

_Hasil Pengamata- n _ _ _ _Karakt_eristik _Kategori _Hasil Pengamata- n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _f _% _ _ _ _ _ _f _% _ _Umur (tahun) _<20 _1 _1,3 _ _ _ _Pendi_dikan Terakhir _SMK _5 

_15,1 _ _ _20 - 35 _65 _83,3 _ _ _ _ _DI _10 _30,3 _ _ _>35 _12 _15,4 _ _ _ _ _Dill _12 _36,4 _ 

_Pendi_dikan _SD _3 _3,8 _ _ _ _ _S1 _6 _18,2 _ _ _SMP _11 _14,1 _ _ _ _Jenis Peker_jaan 

_Ahli gizi _3 _9,1 _ _ _SMK/SMA _46 _59,0 _ _ _ _ _Perawat _9 _27,3 _ _ _Perg.  

 

Tinggi _18 _23,1 _ _ _ _ _Bidan _18 _54,5 _ _Status bekerja _Bekerja _38 _48,7 _ _ _ _ 

_Dokter _3 _9,1 _ _ _Tdk Bekerja _40 _51,3 _ _ _Sebagian besar petugas kesehatan 

memiliki profesi sebagai bidan yaitu sebanyak 18 orang (54,5%) dan yang paling sedikit 

_Jenis Peker_jaan _PNS _2 _5,3 _ _ _ _ _Peg Swasta _20 _52,6 _ _ _ _ _Wiraswasta _16 _42.1 

_ _ _sebagai ahli gizi yaitu sebanyak 3 orang t .... „ Dan hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa, (9,1%) dan sebanyak 3 orang (9,1%) ,. . ..  

 

pendidikan terakhir ibu menyusui yang pal- sebagai dokter umum. Data selengkapnya . 

ing banyak adalah SMA/SMK yaitu dapat dilihat juga pada tabel 1. „ , sebanyak 46 orang 

(:>9,0%) dan yang pal- Ibu Menyusui jng sedikit adalah SD yaitu sebanyak 3 orang Hasil 

penelitian menunjukkan sebagian besar (3,8%), ibu menyusui berumur 20-35 tahun yaitu 

Dari 78 ibu menyusui, diketahui sebagian sebesar 83,3% dan hanya 1 orang (1,3%) besar 

ibu menyusui tidak bekerja yaitu berumur di bavvah 20 tahun. Untuk lebih sebanyak 40 

orang (5 1,3%) dan ibu yang jelas dapat dilihat pada tabel 2. bekerja yaitu sebanyak 38 

orang (48,7%).  

 

Tingkat pendidikan menentukan mudah Data penelitian menunjukkan jenis pekerjaan 

tidaknya seseorang menyerap dan ibu menyusui yaitu sebanyak 20 orang memahami 

pengetahuan yang mereka (52,6%) sebagai pegawai swasta dan hanya peroleh. Pada 

umumnya semakin tinggi 2 orang (7,4%) sebagai PNS. pendidikan seseorang maka 

semakin baik ^ ^ 1 _ _ 
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Kesehatan _ _ _bayinya, dibandingkan dengan ibu yang _ _Salah satu peranan petugas 

kesehatan dalam mendukung program ASI Eksklusifadalah memberikan informasi, 

edukasidan motivasi, _memiliki pengetahuan rendah atau kuran<- l abel 4 menyajikan 

tingkat pengetahuan ibu tentang AS I Eksklusif.  

 

_ _baik melalui penyuluhan atau konseling serta _ _ _Tabel 4 _ _ _ _ _pesan-pesan 

kesehatan seperti poster, leaf_let dan Iain-Iain. Dari hasil penelitian dapat _ _Sebaran 

Tingkat Pengetahuan Ibu Menyusui _ _ _¦ i diketahui bahwa, sebanyak 8 orang (24,2%) _ 

_ _Kategori _Hasil Pengamatan _ _ _ _memiliki peranan yang kurang dan sebanyak 25 

petugas kesehatan (75,8%) memiliki _ _No _Tingkat _ _ _ _ _ _ _ _Pengetahuan _f _% _ _ 

_peranan yang baik dalam mendukung pro_ _ _1 _Kurang _6 _7,7 _ _ _gram ASI Eksklusif 

Nilai terendah peranan _ _2 _Cukup _20 _25,6 _ _ _ _petugas kesehatan adalah 88,2 dan 

tertinggi adalah 100, nilai rata-rata sampel adalah _ _3 _Baik _52 _66,7 _ _ _ _ _ _Jumlah 

_78 _100,0 _ _ _ _96,4 dengan median 94,1 _Qtanrlo»* Ha\/!oci _ _ _ _ _ _ _ _ _' ulu _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _yaitu 5,07 (<18), yang menunjukkan bahwa _Berdasarkan tabel 4, diketahui 

sebagian _ _peranan dari petugas kesehatan dalam _besar ibu _menyusui memiliki 

tingkat _ _mendukung ASI eksklusif homogen.  

 

_pengetahuan yang baik yaitu sebanyak 52 _ _Sebaran peranan petugas kesehatan 

dalam _orang (66,7%) dan 6 orang (7,7%) memiliki _ _program ASI Eksklusif lebih 

jelasnya dapat _tingkat pengetahuan yang kurang. Nilai _ _dilihat pada tabel 3. _ _ _ 

_pengetahuan terendah adalah 40 dan _ _ _ _Tabel 3 an Peranan Petuc _ _ _ _tertinggi 

adalah 100, dengan rata-rata nilai _ _ _Sebar _ _as Kesehatan _ _adalah 83,15 dan standar 

deviasi (SD) yaitu _ _ _dalam Program ASI Eksklusif _ _14,48 (<18), hal ini menunjukkan 

bahwa _ _ _ _ _ _Hasil _ _populasi ibu berdasarkan pengetahuan _ _ _No _Kategori 

Peranan _Pengamatan _ _homogen.  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _f _% _ _Tingkat pengetahuan ibu menvusui _ _ _ _i 

_Kurang _8 _24,2 _ _berdasarkan tingkat pendidikan _ _ _ _2 _Baik _25 _75.8 _ _Tingkat 

pengetahuan seringkali dihubungkan _ _ _ _ _ _ _ _ _• _¦ • 1M _ _ _ _ _ _Jumlah _33 _100,0 

_ _uengan tingkat pendidikan. Jika pengeianuui. _ _ _ _ _ _ _dikaitkan dengan tingkat 

pendidikan dapat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang ASI _ _dilihat pada 

tabel 5.  

 

_ _ _ _ _ _Eksklusif _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Tingkat pengetahuan yang baik akan _ _ _ _ _ _ _ _ 

_mendorong perubahan perilaku ibu untuk _ _ _ _ _ _ _ _ _memberikan ASI secara 

Eksklusif pada _ _ _ _ _ _ _ _ _104 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _N.P Pas Ryanti. D P Sukraniti, I P 

Suiraoka. _(Peranan Petugas Kesehatan..) _ _ _Tabel 5 Sebaran Tingkat Pengetahuan 

Berdasarkan Pendidikan Terakhir Ibu Menyusui _ _ _ _Pendi_ _Kategori Tingkat 



Pengetahuan _ _ _ _ _ _dikan terakh_ _Kurang _Cukup _Baik _lotai _ _ _ _ir _f _% _f _% _f 

_% _f _% _ _ _ _SD _3 _100,0 _0 _0 _0 _0.0 _5 _100,0 _ _ _ _SMP _2 _18.2 _9 _81.8 _0 _0.0 

_11 _100,0 _ _ _ _SMK _1 _2.2  

 

_11 _23,9 _34 _73,9 _46 _100,0 _ _ _ _PT _0 _0.0 _0 _0.0 _18 _100,0 _18 _100.0 _ _ _ _Total 

_6 _7.7 _20 _25,6 _52 _66,7 _78 _100.0 _ _ _Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa, 

dari 3 orang yang berlatar belakang pendidikan terakhir SD, semuanya (100%) memiliki 

tingkat pengetahuan yang kurang. Dari 1 1 orang yang berlatar belakang pendidikan 

terakhir SMP, sebanyak 2 orang (18,2%) memiliki tingkat pengetahuan yang kurang dan 

sebanyak 9 orang (81,8%) memilik tingkat pengetahuan yang cukup.  

 

Dari 46 orang yang berlatar belakang pendidikan terakhir SMA/SMK, sebanyak 1 orang 

(2,2%) memiliki tingkat pengetahuan yang kurang, sebanyak 11 orang (23,9%) memiliki 

tingkat pengetahuan yang cukup dan 34 orang (73,9%) memiliki tingkat pengetahuan 

yang baik, dan dari 1 8 orang yang berlatar belakang pendidikan terakhir perguruan 

tinggi, semuanya (100%).  

 

Cakupan ASI eksklusifdi wilavah keria Puskesmas 11 Denpasar Barat Adapun hasil 

pemantauan ASI Eksklusifdi wilayah Puskesmas II Denpasar Barat pada tahun 2013, 

diketahui bahwa cakupan _pencapaian ASI Eksklusif belum mencapai target Nasional. 

Pada tahun 2013 cakupan ASI Eksklusif di wilayah kerja Puskesmas II Denpasar Barat 

hanya mencapai 63,6%, dengan rincian cakupan pencapaian ASI Eksklusif 

perdesa/kelurahan sebagai berikut : desa Dauh Puri Kauh yaitu 66,7%, desa Dauh Puri 

Kangin yaitu 60,0%, desa Dauh Puri Kelod yaitu 63,6%, desa Pemecutan kelod yaitu 

64,3%, desa Padang Sambian Kelod yaitu 63,1% dan kelurahan Dauh Puri yaitu 61,9%.  

 

Pembahasan Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program ASI Eksklusif 

adalah peranan petugas kesehatan dan tingkat pengetahuan ibu. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan terhadap peranan petugas kesehatan dalam mendukung program ASI 

Eksklusifdi wilayah kerja Puskesmas II Denpasar Barat, dapat diketahui bahwa peranan 

petugas belum optimal, hal ini terlihat dari 24,2% petugas yang peranannya masih 

kurang.  

 

105 _ _ 
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Jika disimak lebih jauh, ada beberapa peranan yang jarang dilaksanakan yakni 21,21 % 

petugas jarang menginformasikan cara menentukan bayi sudah mendapat cukup ASI 

atau jarang menjelaskan alasan mengapa bayi mendapat sedikit ASI Jarang meyakinkan 

ibu bahwa memiliki kemampuan memberikan ASI, 12,12% petugas jarang untuk 

melakukan kegiatan membangun kepercayaan ibu, 9,09% petugas jarang memberikan 

informasi cara mengatasi penolakan bayi untuk disusui dan 6,06% petugas jarang 

menilai dan mengamati kegiatan menyusui.  

 

Hasil ini sama dengan penelitian Rahmawati (2013), yang menunjukkan bahwa ada 

hubungan peran petugas kesehatan dengan pemberian ASI Eksklusifdi wilayah keija 

Puskesmas Bonto Cani Kabupaten Bone. Sementara itu, hasil yang didapat terkait 

dengan pengetahuan ibu, masih ada 7,7% ibu menyusui yang pengetahuannya kurang 

tentang ASI Eksklusif. Terdapat beberapa informasi yang tidak diketahui oleh ibu 

tentang ASI Eksklusif yakni 46,2% ibu kurang mengetahui manfkit ASI untuk bayi, 39,7% 

ibu kurang mengetahui manfaat menyusui bagi ibu dan 30,8% ibu kurang memahami 

waktu pemberian MP-ASI untuk anak.  

 

Pengetahuan ibu menyusui tidak hanya dipengaruhi oleh peranan petugas kesehatan, 

tetapi tingkat pendidikan ibu sendiri. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ada 

kecendrungan semakin tinggi tingkat pendidikan diikuti oleh pengetahuan semakin 

baik. Pengetahuan yang kurang tentang ASI Eksklusif akan mempengaruhi perilaku ibu, 

dimana ibu cenderung tidak akan memberikan ASI secara eksklusif.  

 

Hal ini sejalan dengan teori Lawrence Green, dimana perilaku dipengaruhi oleh faktor 

prilaku dan non prilaku. Faktor perilaku terbentuk dari tiga faktor, salah satunya adalah 

faktor presdiposisi yaitu pengetahuan. Menurut pendapat Soekidjo,N (2005) yang 

mengungkapkan bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng 

dari pada perilaku yang tidak didasari pengetahuan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian Yesica Siallagan (2013), menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara tingkat pengetahuan dengan pemberian ASI Eksklusif di Kelurahan Bantan, 

Kecamatan Medan Tembung. Jika kita melihat kebelakang, beberapa penyebab 

rendahnya cakupan ASI Eksklusif adalah peranan petugas dan pengetahuan ibu. 

Peranan petugas yang belum optimal, menunjukkan bahwa peranan petugas sebagai 

agen perubahan masih kurang, sehingga merupakan salah satu faktor penyebab 

kurangnya pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif. Kurangnya pengetahuan ibu, akan 

mempengaruhi praktik pemberian ASI Eksklusif.  

 

Hal ini, akan mempengaruhi tercapainya cakupan ASI Eksklusif. Adapun cakupan 

pencapaian ASI eksklusifdi wilayah kerja Puskesmas II Denpasar Barat tahun 2013 hanya 



mencapai 63,6%, namun hasil ini sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 

sebelumnya, dimana 2012 cakupannya hanya mencapai 62,50%.



  

 

I lasil cakupan ini masih rendah dibandingkan dengan Puskesmas I Denpasar Barat yaitu 

65,44% pada tahun 2013. Kesimpulan dan Saran Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan yaitu dari 33 petugas kesehatan, sebanyak 8 orang (24,2%) memiliki 

peranan yang kurang dan sebanyak 25 orang (75,8%) memiliki peranan yang baik dalam 

memberikan informasi, motivasi dan edukasi pada ibu menyusui tentang ASI Eksklusif.  

 

Berdasarkan tingkat pengetahuan ibu menyusui, sebanyak 6 orang (7,7%) memiliki 

tingkat pengetahuan kurang, sebanyak 20 orang (25,6%) memiliki tingkat pengetahuan 

cukup dan sebanyak 52 orang (66,7%) memiliki tingkat pengetahuan baik tentang ASI 

Eksklusif Pencapaian cakupan ASI Eksklusif di wilayah kerja Puskesmas II Denpasar Barat 

tahun 2013 yaitu 63,6%, masih dibawah target nasional.  

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disarankan agar peranan petugas kesehatan 

lebih dioptimalkan lagi khususnya dalam memberikan informasi dan motivasi kepada 

ibu menyusui. Petugas kesehatan lebih intensif dalam memberikan informasi tentang 

ASI Eksklusifmelalui penyuluhan, untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang ASI 
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