
 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

 Air susu ibu (ASI) merupakan makanan yang terbaik bagi bayi karena 

mengandung semua zat gizi dalam jumlah dan komposisi yang ideal yang 

dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, terutama 

pada umur 0 sampai 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif kepada bayi umur 0-6 

bulan sangat dianjurkan dan memberikan makanan pendamping ASI secara benar 

setelah itu sampai bayi/anak berumur 2 tahun (Sartono and Utaminingrum, 2012) 

 Pemberian ASI memberikan pengaruh paling kuat terhadap kelangsungan 

hidup anak, pertumbuhan dan perkembangan.. Pencapaian 6 bulan ASI eksklusif 

bergantung pada keberhasilan inisiasi dalam satu jam pertama. ASI ekskusif 

selama 6 bulan pertama kehidupan, bersamaan dengan makanan pedamping ASI 

dan meneruskan ASI dari 6 bulan sampai 2 tahun, dapat mengurangi sedikitnya 

20% kematian anak balita (Astuti, 2013) 

Pemberian ASI dapat memperkuat proses pembentukan ikatan psikologis 

ibu dan anak yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak dan 

dalam proses sosialisasi anak dikemudian hari. Penelitian menemukan bahwa skor 

perkembangan kognitif secara signifikan lebih tinggi pada anak yang 

mendapatkan ASI secara eksklusif dibandingkan dengan anak yang semasa 

bayinya diberikan susu   formula.(Oktalina, Muniroh and Adiningsih, 2015) 

Sebelum tahun 2001, World Health Organization (WHO) 

merekomendasikan untuk memberikan ASI eksklusif selama 4-6 bulan. Namun 
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pada tahun 2001, setelah melakukan telaah artikel penelitian secara sistematik dan 

berkonsultasi dengan para pakar, WHO merevisi rekomendasi ASI eksklusif 

tersebut dari 4-6 bulan menjadi 6 bulan. Hasil telaah artikel tersebut 

menyimpulkan bahwa bayi yang disusui secara eksklusif sampai 6 bulan 

umumnya lebih sedikit menderita penyakit gastrointestinal, dan lebih sedikit 

mengalami gangguan pertumbuhan. 

 Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif merupakan investasi terbaik bagi 

kesehatan dan kecerdasan anak (Depkes RI, 2007). Menyusui secara eksklusif 

selama 6 bulan memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan angka 

kematian bayi akibat diare dan pneumonia (Oktalina, Muniroh and Adiningsih, 

2015) 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) tahun 2018 menunjukkan bahwa di 

Indonesia dalam pemberian ASI sampai dengan 6 bulan pertama sangat 

memprihatinkan yaitu 37,3 %. Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan 

Indonesia (SDKI) tahun 2013 bahwa pemberian ASI eksklusif pada bayi 6 bulan 

pertama hanya sebesar 42 %, angka persentase diatas masih jauh dari target 

pencapaian tahun 2014 yaitu sebesar 80 % (Roesli,2013).  Berdasarkan data Dinas  

Kesehatan Provinsi Bali, cakupan pemberian ASI eksklusif di Bali pada 

tahun 2015 yaitu 72,8 % dan pada tahun 2016 pemberian ASI ekslusif di Bali 

mengalami penurunan yaitu 60 % (Dinas Kesehatan, 2016). Pada tahun 2017 

cakupan pemberian ASI eksluasif ialah 59,7 % (Dinas Kesehatan Provinsi Bali,  

2017). Hasil ini masih menunjukkan bahwa pencapain target menurut Dinas  

Kesehatan Provinsi Bali mengenai pemberian ASI ekslusif  belum tercapai yaitu 

80 % (Dinas Kesehatan, 2016).   
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 Kota Denpasar merupakan kabupaten yang memiliki cakupan  terendah 

tentang pemberian ASI eksklusif dari pada kabupaten  lainnya yang terdapat di 

provinsi Bali yaitu 43,9 % (Dinas Kesehatan., 2016) . Pada tahun 2017 meningkat 

menjadi 47,6 %. Hal ini masih menunjukkan bahwa pencapain target menurut 

Renstra Kemenkes pada tahun 2019 mengenai pemberian ASI belum tercapai  

yaitu sebesar 50 %. Cakupan pemberian ASI eksklusif terendah di Kota Denpasar 

pada tahun 2016 adalah wilayah kerja yaitu mencapai angka 33,8 %  dan pada 

pada tahun 2017 mencapai angka 41,27.  Hasil tersebut berada dibawah target 

Dinas Kesehatan Provinsi Bali yaitu 80 % (Dinas Kesehatan., 20160).Berdasarkan 

hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada 27 desember 2020 di dapatkan 

jumlah kunjungan ibu hamil tahun 2017 1.930 orang ,jumlah kunjungan ibu hamil 

trimester 3sebanyak 635 dan jumlah kunjungan ibu hamil primigravida trimester 

III sebanyak 180 orang.Berdasarkan hasil wawancara bersama petugas kesehatan 

mengatakan bahwa setiap ibu hamil trimester III yang memeriksakan 

kehamilannya diberikan KIE tentang pemberian ASI dan perawatan payudara.  

Setelah dilakukan wawancara pada 10 ibu hamil primigravida trimester III 

yang melakukan pemeriksaan didapatkan 60 % ibu hamil mengatakan mengetahui 

tentang ASI eksklusif dan memiliki minat untuk lebih mengetahui tentang 

pemberian ASI eksklusif, 20 % diantaranya mengatakan pernah mendengar dari 

tetangga dan media sosial tentang pemberian ASI eksklusif tetapi belum 

memahami banyak tentang pemberian ASI eksklusif namun ibu memiliki minat 

dalam meningkatkan pengetahuan mengenai ASI eksklusif, sedangkan 20 % ibu 

hamil mengatakan tidak mengetahui sama sekali tentang pemberian ASI eksklusi 
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Upaya untuk meningkatkan perilaku menyusui pada ibu yang memiliki 

bayi khususnya ASI Eksklusif masih dirasakan kurang optimal. Hal ini 

ditunjukkan dengan data bahwa cakupan ASI eksklusif baru mencapai 52%. 

Rendahnya pemberian ASI eksklusif di keluarga menjadi salah satu pemicu 

rendahnya gizi bayi dan banyaknya bayi yg kurang mendapatkan asi eklusif  dapat 

menyebabkan terjadinya bayi stunting pada bayi dan balita. Hasil survei 

menunjukkan bahwa cakupan ASI eksklusif 4-5 bulan di perkotaan mempunyai 

range antara 4%-12%, di pedesaan 4% - 25%, pencapaian ASI Eksklusif 5-6 bulan 

di perkotaan berkisar antara 1%-13% dan di pedesaan antara 2%-13%. Sedangkan 

cakupan ASI Eksklusif yang ditargetkan dalam Propenas dan strategi Nasional 

Peningkatan Penggunaan ASI (PP-ASI) adalah sebesar 80%. Hal ini menunjukkan 

keadaan yang cukup memprihatinkan, yang perlu upaya serius dan bersifat segera 

ke arah berbagai hal yang dapat meningkatkan keberhasilan program PP-ASI. 

Proporsi anak yang mendapat ASI pada hari pertama, menurun, dengan 

meningkatnya pengetahuan ibu, proporsi anak yang diberi ASI pada hari pertama 

yaitu 51 % untuk bayi yang baru lahir dengan pertolongan dokter/bidan dan 

tertinggi 65% untuk bayi baru lahir tanpa pertolongan/orang awam, pemberian 

ASI Eksklusif sebesar 52% dan rata-rata lamanya pemberian ASI Eksklusif 1,7 

bulan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana gambaran asuhan keperawatan Ibu primigravida trimester  

III dengan kesiapan peningkatan pengetahuan tentang pemberian ASI eksklusif. 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran awal untuk 

mengedukasi Ibu primigravida trimester III dengan kesiapan peningkatan 
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pengetahuan tentang pemberian ASI Eksklusif dan menjadi bahan pertimbangan 

praktisi kesehatan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

karya tulis ilmiah ini ialah “Bagaimana Gambaran Asuhan Keperawatan Ibu 

Primigravida Trimester III dengan Kesiapan Peningkatan Pengetahuan  Pemberian 

ASI Eksklusif ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada ibu primigravida 

trimester III dengan kesiapan peningkatan pengetahuan tentang 

pemberian ASI eksklusif  

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi pengkajian data pada ibu primigravida trimester III 

dengan kesiapan peningkatan pengetahuan tentang pemberian ASI 

eksklusif  

b. Mengidentifikasi diagnosis keperawatan pada ibu primigravida 

trimester III dengan kesiapan peningkatan pengetahuan tentang 

pemberian ASI eksklusif  

c. Mengidentifikasi perencanaan / intervensi keperawatan pada ibu 

primigravida trimester III dengan kesiapan peningkatan pengetahuan 

tentang pemberian ASI eksklusif  
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d. Mengidentifikasi tindakan keperawatan pada ibu primi gravida 

trimester III dengan kesiapan peningkatan pengetahuan tentang 

pemberian ASI eksklusif  

e. Mengidentifikasi evaluasi keperawatan pada ibu primigravida 

trimester III dengan kesiapan peningkatan pengetahuan tentang 

pemberian ASI eksklusif  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian penelitian  ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai keperawatan maternitas 

khusunya tentang asuhan keperawatan pada ibu primigravida trimester III dengan 

kesiapan peningkatan pengetahuan tentang pemberian ASI eksklusif serta dapat 

digunakan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian penelitian  ini diharapkan dapat digunakan sebagai data 

dasar dalam melakukan edukasi oleh tenaga kesehatan khususnya perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada ibu primigravida trimester III dengan 

kesiapan peningkatan pengetahuan tentang pemberian ASI eksklusif guna 

meningkatkan derajat kesehatan masayarakat 

 


