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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Di negara berkembang, tingkat imunisasi yang rendah, air minum yang 

terkontaminasi, dan berkurangnya kekebalan akibat kekurangan gizi membuat 

pemberian air susu ibu (ASI) sangat penting untuk mengurangi penyakit yang 

mengancam jiwa. Tinjauan intervensi di 42 negara berkembang 

memperkirakan bahwa pemberian ASI eksklusif selama enam bulan, dengan 

pemberian ASI parsial berlanjut hingga 12 bulan, dapat mencegah 1,3 juta 

(13%) kematian setiap tahun pada anak usia di bawah 5 tahun.1  

 Dalam Rencana Strategis Direktoral Jenderal Bina Gizi dan KIA, salah 

satu butir Indikator Pembinaan Gizi Masyarakat Tahun 2015-2019 adalah 

persentasi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif, dengan 

target untuk tahun 2019 sebesar 50%.2 Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan 

gizi pada anak melalui pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu poin 

yang penting untuk diperhatikan dalam upaya peningkatan kesehatan 

masyarakat. Cakupan ASI eksklusif untuk Kabupaten Tangerang adalah 

58,72% pada tahun 2017.3 Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang 

memenuhi angka target yang diharapkan untuk Provinsi Banten, namun masih 

terdapat sisa sekitar 40% yang belum termasuk dalam capaian tersebut. 

 Di Amerika Serikat4 dan Eropa5 terdapat asosiasi positif dimana semakin 

tinggi status sosial ekonomi orang tua semakin tinggi pula angka pemberian 

ASI kepada anak sementara di Tiongkok6 terdapat asosiasi negatif antara status 

sosial ekonomi dan pemberian ASI eksklusif. Beberapa penelitian dengan 

tujuan yang serupa juga dilakukan di Indonesia7,8,9, namun hasil yang 

didapatkan masih tidak dapat menunjukkan kepastian apabila memang terdapat 

hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dengan pemberian ASI 

eksklusif pada anak. Dalam penelitian yang menemukan adanya hubungan, 
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jenis asosiasi antara faktor-faktor penentu status sosial ekonomi dan pemberian 

ASI eksklusif tidak diteliti. 

Pemberian ASI eksklusif integral dengan kesehatan, baik bagi ibu maupun 

bayi. Secara fisiologis, sejak masa gestasional tubuh ibu sudah mempersiapkan 

lingkungan hormonal yang mendukung untuk tersedianya ASI bagi neonatus.10 

Namun dalam prakteknya banyak faktor yang mempengaruhi pemberian 

ASI.11 Variabel-variabel seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan 

yang mencerminkan status sosial ekonomi dapat berpengaruh dalam 

pembentukan pola pikir, nilai-nilai, kepercayaan, dan pengertian yang dimiliki 

orangtua mengenai kesehatan ibu dan bayi, sehingga kemudian mempengaruhi 

proses pengambilan keputusan dan akhirnya pemberian ASI eksklusif kepada 

anak. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Beberapa penelitian dengan tujuan melihat hubungan antara status sosial 

ekonomi dan pemberian ASI eksklusif di negara lain dan di Indonesia telah 

dilakukan, namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga belum 

dapat diambil kesimpulan yang menyeluruh mengenai hal ini. Atas dasar 

tersebut, penelitian ini relevan untuk dilakukan demi melihat praktik 

pemberian ASI oleh kalangan keluarga dengan status sosial ekonomi tertentu 

di Indonesia khususnya Karawaci, Kabupaten Tangerang. 

 

1.3. Pertanyaan penelitian 

● Apakah terdapat hubungan antara status sosial ekonomi (pendidikan, 

pendapatan, dan pekerjaan) orang tua dan pemberian ASI eksklusif pada 

anak? 

 

1.4. Hipotesis 

● Status sosial ekonomi orang tua memiliki hubungan dengan pemberian ASI 

eksklusif pada anak. 

 



 3 

1.5. Tujuan penelitian 

1.5.1. Tujuan umum 

● Mengetahui hubungan status sosial ekonomi orang tua dengan pemberian 

ASI eksklusif pada anak. 

 

1.5.2 Tujuan khusus 

● Mengetahui hubungan antara pendidikan ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif pada anak. 

● Mengetahui hubungan antara pendapatan keluarga dengan pemberian ASI 

eksklusif pada anak. 

● Mengetahui hubungan antara pekerjaan ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif pada anak. 

 

1.6. Manfaat penelitian 

1.6.1 Manfaat akademik 

● Memberikan kontribusi data dalam penggambaran status sosial ekonomi 

dan hubungannya dengan pemberian ASI eksklusif pada anak. 

● Menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi kalangan yang akan 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang berhubungan. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

● Informasi tren yang terdapat dalam pemberian ASI dapat mempengaruhi 

kebijakan dalam penyampaian edukasi mengenai pentingnya pemberian 

ASI eksklusif pada anak. 

● Terdapat penelitian mengenai hubungan antara status sosial ekonomi orang 

tua dan pemberian ASI eksklusif pada anak di Karawaci. 
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