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ABSTRACT 
Background: Mortality Rate for Child underfive years old and cost health services are two 
variable is correlated. South Sulawesi government has implemented free health. Total cost 
85,9 billion used to implemented of free health project in South Sulawesi 2009. Decreasing of 
mortality rate for child underfive years old can be do by breastfeeding pactice and also as 
loweing cost health services.  
 
Objective: The objectives of these study is to indentified number of cost heakth services by 
history of brestfeeding 
 
Method: Design research is crossectional study on August – December 2010. Located in 
Public Health Services Jeneponto, Gowa, Tator Sinjai and Wajo Disctrict South Sulawesi.  
Kriteria Puskesmas dengan kejadian ISPA, Diare  diatas angka Nasional. 
 
Result: The cost of health care among children ever breastfeed but not complete 24 months 
was IDR 63197±104 and children never gave breastfeed was IDR 161.318±99. that is means 
breast milk can decrease cost of health care among children. 
 
Suggestion: Improvement communication, Information and Education regarding 
breastfeeding among community while law enforcement breastfeeding regulation Sulsel 
provinces number 6, 2010. 
 
Keywords: cost of health care, breastfeeding 
 

PENDAHULUAN 
Salah satu, masalah pokok yang dihadapi 

pemerintah Sulawesi Selatan adalah masih 
tingginya angka kesakitan balita, dan besarnya 
beban biaya pelayanan kesehatan yang 
disediakan pemerintah Sulawesi Selatan yakni 
85,9 Milyar  tahun 2009 (Rahmat Latief, 2009). 
Diperlukan upaya sistematis menurunkan angka 
kesakitan, sehingga secara linier akan  
menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan.   

Khusus balita, penurunan angka kesakitan 
dengan upaya pemberian ASI secara eksklusif 
(Bakel, atal, 2009). Tingginya pemberian susu 
formula di Sulsel membuktikan bahwa konsep 
pemberian makan masih kontroversi dikalangan 
tenaga kesehatan dan manajemen pelayanan 
kesehatan baik di Puskesmas maupun  rumah 
sakit adalah masih beredarnya penjualan susu 
formula di fasilitas pelayanan kesehatan dengan 

alasan adanya komitmen produsen untuk 
memberikan sejumlah fasilitas pendukung bagi 
operasional pelayanan kesehatan baik baik 
rumah sakit maupun tenaga kesehatan yang 
terlibat langsung dalam penjualan susu formula 
(NSS, 2002)  

Prevalensi penyakit ISPA di Sulsel 22,9% 
dan Nasional (25,5%) sementara kejadian diare 
7,9% Sulawesi Selatan dan 9.0% Nasional. yang 
dapat dicegah dengan pemberian ASI eksklusif. 
Fakta pemberian ASI Eksklusif di Sulawesi 
Selatan hanya 13%.  Secara singkat dapat 
dijabarkan bahwa jika bayi diberi ASI Eksklusif 
daya tahan tubuh meningkat, beban biaya 
pelayanan kesehatan menurun, status 
kesehatan meningkat, demikian juga sebaliknya. 
Tujuan khusus penelitian adalah: 
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1. Mengetahui riwayat pemberian ASI balita di 
Sulsel 

2. Menganalisis besarnya beban biaya  
pelayanan kesehatan balita menurut riwayat 
pemberian ASI. 

 
METODE PENELITIAN 

Disain  penelitian ini adalah penelitian cross 
sectional study. Lokasi di Puskesmas Perawatan 
kabupaten Gowa,  Jeneponto, Wajo, Tator dan 
Sinjai. Pertimbangan pemililihan kabupaten 
adalah didasarkan pada prevalensi ISPA dan 
Diare tertinggi di Sulsel menurut data Riset 
Kesehatan Dasar Tahun 2007.  

Sampel dipilih secara langsung terhadap 
semua balita yang (1) berkunjung ke Puskesmas 
untuk berobat (2) dan bersedia berpartisipasi 
dalam penelitian berjumlah 303 orang 

Jenis data primer terdiri, identitas 
responden, type wilayah, jumlah balita, 
status/klaim biaya pelayanan  kesehatan, 
penolong persalinan, riwayat pemberian ASI, 
Alasan berhenti di susui, alasan tidak pernah 
disusui,  rerata biaya pelayanan kesehatan. Data 
ini dikumpulkan dengan wawnacara. Data 
sekunder  adalah prevalensi ISPA dan Diare  

Analisis Data, dalam penelitian ini 
adalah dengan uji Kruskall-Walis untuk 
mengetahui perbedaan beban biaya pelayanan 
kesehatan menurut riwayat  pemberian ASI.

  
HASIL  PENELITIAN 
Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian  ini dikatahui 
bahwa distribusi sampel menurut karakteristik 
wilayah adalah berimbang antara kota dan desa 
dimana sampel untuk kota sebanyak 58.4% dan 

desa sebanyak 41.6%. Berdasarkan jumlah 
balita dalam satu rumah tangga maka diketahui 
bahwa persentase tertinggi adalah satu balita 
sebanyak 72,9% dan hanya 1.7% yang memiliki 
anak balita 3 orang dalam satu rumah tangga.

 
Tabel 1 

  Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Wilayah, Jumlah Balita 
Status/ Klaim Biaya Pelayanan Kesehatan dan Penolong  

Persalinan di Sulawesi Selatan, 2010 
 

Variabel n % 
Klasifikasi Wilayah   

a) Desa 
b) Kota 

126 
177 

41.6 
58.4 

Jumlah  Balita 
a) Satu orang 
b) Dua orang 
c) Tiga orang 

 
221 
77 
5 

 
72.9 
25.4 
1.7 

Status/Klaim Biaya Pelayanan Kesehatan 
a) Asuransi Kesehatan (Askes) 
b) Kesehatan Gratis (Jamkesmas) 
c) Biaya sendiri 

 
21 
245 
37 

 
6.9 

80.9 
12.2 

Penolong Persalinan 
a) Tenaga Kesehatan 
b) Dukun 

 
221 
82 

 
72.9 
27.1 

     
Berdasarkan penelitian  ini dikatahui distribusi 
sampel menurut karakteristik wilayah adalah 
kota 58.4% dan desa 41.6%. Jumlah balita 

dalam satu rumah tangga adalah satu balita 
sebanyak 72,9% dan hanya 1.7% yang memiliki 
anak balita 3 orang dalam satu rumah tangga.
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Riwayat Pemberian ASI 
Tabel 2 

Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat  
Pemberian ASI  Di Sulawesi Selatan, 2010 

Riwayat Pemberian ASI n % 
Pernah disusui sampai sekarang 142 46.9 
Pernah di susui, sekarang tidak 139 45.9 
Tidak pernah disusui 22 7.3 
Jumlah 303 100.0 

        
Berdasarkan hasil penelitian ini 

diketahui bahwa mayoritas anak balita yang 
menjadi sampel adalah pernah di susui, sampai 
sekarang sebanyak 46.9% dan pernah di susui 
tapi sudah berhenti 45,9% sedangkan yang tidak 
pernah sama sekali di susui sebanyak 7.3%. 

 
Tabel 3 

Distribusi Balita Berdasarkan Alasan Berhenti di 
Susui  Di Sulawesi Selatan, 2010 

 
Alasan Berhenti Disusui n % 

Usia  Sudah Dua Tahun  40 28.78 

Anak Menolak 26 18.71 

Ibu Kembali Bekerja 15 10.79 

Merasa ASI Tidak Cukup 27 19.42 

Ibu Sakit 25 17.99 

Alasan Lain 6 4.32 

Total 139 100.00 
 

Berdasarkan data diatas, dapat 
diketahui bahwa anak yang berhenti disusui 
karena sudah mencapai usia > 24 bulan 28.78%, 
ibu merasa ASI tidak cukup 17.99%, Anak 
menolak (18.71%) dan ibu sakit (17.99%).  

 

Tabel 4 
Distribusi Balita Berdasarkan Alasan Tidak 
Pernah  Disusui  Di Sulawesi Selatan, 2010 

 
Alasan Berhenti Disusui n % 

Sejak Lahir Tidak Mau 15 68.18 

Ibu Sakit 7 31.82 

Total 22 100 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini 

diketahui bahwa pada umumnya anak yang 
tidak pernah di susui, adalah berawal sejak 
lahir 68,18%, yang membuktikan kegagalan 
pemberian ASI berada pada pelayanan 
persalinan  

 
Beban Biaya Kesehatan   menurut Riwayat 
Pemberian ASI 

 
Tabel 5 

Rerata Biaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan 
Riwayat Pemberian ASI  Di Sulawesi Selatan 

 

Riwayat Pemberian ASI 
Rerata 

(Rp/Triwulan) SD 

Pernah disusui, sampai 
sekarang 46.982,39 81.195 

Pernah di susui 
sekarang tidak 63.197,84 104.027 

Tidak Pernah Disusui 161.318,20 99.287 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini 

diketahui besarnya beban biaya antara anak 
yang pernah di susui/masih disusui sampai 
sekarang dengan anak pernah disusui tapi 
sekarang sudah berhenti, berbeda secara 
kuantitatif.

PEMBAHASAN 
Riwayat Pemberian ASI tidak sampa 24 Bulan 

Penelitian ini membuktikan bahwa 
pemberian ASI tidak sampai 24 bulan atau 2 
tahun, adalah sebuah fakta umum ditemui di 
Sulawesi Selatan. Mayoritas balita pernah di 
susui, 46.9% dan pernah di susui tapi sudah 
berhenti 45,9% sedangkan yang tidak pernah 
sama sekali di susui sebanyak 7.3%. Jika 
dibandingkan dengan hasil riset oleh Hellen 
Keller International dan USAID tahun 2002 
dimana alasan anak tidak di susui adalah karena 
ibu sakit 13% pada anak berusia < 1 bulan, 
artinya hasil ini masih sejalan dengan temuan 

HKI di Jakarta tahun 2002. Fakta lain di 
pedesaan Sulsel tahun 2002 ditemukan bahwa 
alasan umum ibu berhenti menyusui sebelum 
waktunya adalah  karena ibu sakit 20%, ibu 
bekerja 8%, ibu hamil kembali 7%, anak 
menolak 25% dan ASI tidak diproduksi lagi 29%. 

Fakta pendukung diatas menjelaskan 
bahwa terjadi penurunan kemampuan 
pemberian ASI pada ibu dan tidak responsifnya 
bayi terhadap aktifitas menyusui. Hal ini jelas 
merupakan sebuah indikasi adanya proses yang 
mengganggu kegiatan alamiah menyusui pada 
bayi. Unicef dan WHO (1993) telah melarang 
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penggunaan dot sebagai alat bantu pemberian 
susu formula, karena ini mengganggu pelekatan 
bayi dan menurunkan kenyamanan bayi saat 
disusui. Gencarnya produk susu  formula adalah 
sisi lain yang sangat kontradiktif dengan keikut 
sertaan pemerintah menandatangani deklarasi 
pengaturan pemasaran pengganti ASI tahun 
1992.  

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui 
bahwa pada umumnya anak yang tidak pernah 
di susui, adalah berawal sejak lahir. Artinya 
kegagalan pemberian ASI berada pada 
pelayanan persalinan sebanyak 68.18%. 
Pelayanan persalinan yang banyak memberi 
fasilitas pengganti air susu ibu adalah tenaga 
penolong persalinan tenaga kesehatan. Hal ini 
didukung oleh fakta peredaran susu formula 
yang hanya menggunakan tenaga kesehatan 
bukan dukun. Pada penelitian ini, 72,89% 
persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan. 
Pada satu sisi idealnya semua proses persalinan 
harus ditolong oleh tenaga kesehatan, namun 
pada sisi lain tenaga kesehatan seringkali 
menjadi mitra para pemasar  makanan 
pengganti Air Susu Ibu (ASI). 

Sejalan dengan fakta ini, pemerintah 
propinsi Sulawesi Selatan, telah melakukan 
langka antisipasi terhadap peredaran susu 
formula pengganti ASI. Pada tahun 2010 telah 
ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu 
Ibu. Pada BAB III pasal 4, ayat 1 ditetapkan 
setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif 
sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, ayat 2 
berbunyi ibu berkewajiban memberi ASI 
Eksklusif kepada bayi sejak melahirkan sampai 
bayi berusia 6 (enam) bulan.Ayat 3 berbunyi “ 
ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 
dikecualikan atas indikasi medis dan kondisi 
khusus. Indikasi medis sebagaimana disebut 
pada ayat 3 adalah; ibu menderita penyakit 
menular, ibu menderita keganasan pada 
payudara, bayi yang mengalami kondisi khusus 
seperti galaktosemia klasik, penyakit kemih 
beraroma sirup maple, fenilketonuria sedangkan 
kondisi khusus dimaksud adalah ibu meninggal, 
cacat mental, bayi terpisah dari ibu dan 
menderita penyakit tertentu (Pemprov Sulsel, 
2010). 

Laura N. Haiek (2007) menjelaskan hasil 
penelitiannya bahwa  telah terjadi penurunan 
pemberian ASI enam bulan berturut turut  yaitu 
62%, 57%, 48%, 35%, and 10%. Penurunan 
pemberian ASI justru lebih banyak terjadi saat 

ibu tidak lagi melakukan kontak dengan 
pelayanan kesehatan, meskipun sebelumnya 
pemberian ASI yang baik dimulai dari praktik 
pelayanan kesehatan yang baik.  Rekomendasi 
penelitiannya menjelaskan bahwa saatnyalah 
dibuat skala prioritas, untuk melakukan 
intervensi berbasis komunitas dibanding 
berbasis pelayanan  kesehatan di pusat pusat 
pelayanan kesehatan yang ada.  

Selain pengetahuan ibu tentang ASI,  
praktik pemberian makanan bayi termasuk 
dukungan fasilitas pelayanan kesehatan, juga 
menjadi cermin bagi semua klien yang pernah 
dirawat di RS. Jika pihak pelayanan kesehatan 
tepat member intervensi pasca persalinan maka 
pemberian ASI oleh ibu juga akan tepat, tetapi 
jika fasilitas pelayanan kesehatan memberikan 
pelayanan kesehatan yang tidak tepat, maka 
praktik pemberian ASI oleh ibu juga akan salah  
(Leslie Bramson, 2010) 

Leslie Bramson, 2010, melakukan 
penelitian kohor prospektif pada 19 buah rumah 
sakit di USA. Jumlah semua ibu yang diteliti 
218420 orang dengan usia kehamilan 37-40 
minggu pada tahun 2005-2006, Hasil 
penelitiannya menyebutkan bahwa kontak kulit 
antara ibu dan bayi selama di rumah sakit 
berhubungan dengan perilaku pemberian ASI 
Eksklusif. Kontak kulit dengan anak minimal 15  
menit memiliki kemampuan untuk menyusu 
ekslusif 1.3 kali lebih banyak dibanding dengan 
anak yang selama di rumah sakit tidak pernah 
mengalami kontak kulit. Sedangkan jika kontak  
kulit antara 16-30 menit pertama kelahiran 
memberikan peluang lebih besar untuk asi 
eksklusif sebanyak 1,6 kali lebih tinggi 
disbanding anak yang tidak kontak kulit. Paling 
baik kontak kulit >30  ,menit memiliki peluang 
3,1 kali lebih tinggi untuk ASI ekslusif disbanding 
anak yang tidak kontak  kulit. Hasil penelitian 
inilah yang kemudian meyakinkan bahwa kontak 
kulit segera setelah lahir harus merupakan 
bagian dari kebijakan rumah sakit untuk 
mendukung pemberian ASI ekslusif . 

Nichole Fairbrothe, 2010  melaporkan 
hasil penelitiannya tentang pengetahuan, sikap 
tentang praktik pemberian makan anak. Jumlah 
sampel 131 ibu  yang menyusui bayinya, 154 
yang melanjutkan ASI dan  Makanan  tambah 
melalui botol. Ditemukan bahwa 84% ibu 
menyusui bayinya  
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Pengalaman Menyusui dan Keberhasilan 
Pemberian ASI 

Faktor yang banyak memberi  pengaruh 
terhadap keberhasilan menyuisui adalah 
pengalaman. Pengalaman merupakan aspek 
penting yang memberikan informasi dan sensasi 
secara langsung kepada setiap ibu dikala 
menyusui bayinya. Pengalaman mendorong 
opini dan keyakinan tak terbantahkan. 
Pengalaman  hanya memerlukan penjelasan 
ilmiah tentang sebab  sebab sesuatu terjadi.  Ibu 
yang memiliki pengalaman gagal menyusui 
memerlukan penjelasan logis tentang penyebab 
kegagalannya demikian juga sebaliknya.  
Pengalaman yang disertai pemahaman yang 
sempurna tentang pemberian ASI adalah 
sesuatu  yang mutlak diperlukan untuk 
suksesnya pemberian ASI. (Elizabeth F. 
Racine,, 2000) 

Elizabeth F. Racine,, 2009, melakukan 
penelitian tentang peran motivasi pada 
kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,  
Penelitian ini dikondisikan dalam setting sosial 
ekonomi dimana kelompok berpenghasilan 
rendah dimotivasi untuk menyusui eksklusif 
sebagai salah satu cara menghemat belanja. 
Fokus  yang dikaji adalah mengukur besarnya 
motivasi, insentif yang dirasakan saat menyusui, 
dan kerugian yang dirasakan saat menyusui. 
Kelompok penelitian dibagi tiga (1) Kelompok ibu 
yang termotivasi dari dalam diri sendiri untuk 
menyusui (2) Kelompok ibu yang termotivasi dari 
luar (3) Kelompok ibu yang memiliki pengalaman 
berhasil menyusui karena motivasi intrinsic  
maupun eksterinsik. 

 Hasil  Elizabeth F. Racine, 2009,  
menyebutkan bahwa ibu yang memiliki 
pengalaman sukses menyusui akibat motivasi 
intrinsic maupun ekstrinsik lebih berhasil 
menyusui ekslusif. Sedangkan   ibu yang 
termotivasi secara intrinsic   lebih berpeluang 
menyusui eksklusif, tetapi memerlukan informasi 
dan instruksi yang lebih banyak tentang tujuan 
pemberian ASI. Jadi intensitas konseling 
diperlukan lebih  tinggi pada ibu yang tidak  
termotivasi, Cara memotivai ibu khususnya kelas 
ekonomi bawah adalah dengan menggabungkan 
motivasi ekonomi.  Jadi disimpulkan bahwa ibu 
yang termotivasi secara intrinsic perlu dukungan 
dan instruksi terkait ASI, ibu yang termotivasi 
dari luar perlu motivasi manfaat ekonomi dan ibu 
yang sudah sukses karena pengalaman 
memerlukan konseling minimal saja.  

Pengalaman dan motivasi ibu diakui sebagai 
variable yang berpengaruh kuat terhadap praktik 
pemberian ASI. Pengalaman dan motivasi ibu 
tidak terlepas dari lingkungan sosialnya. Jika 
lingkungan sosialnya memberikan dukungan 
positif, maka hasilnya akan sama dengan 
kondisi ideal dimana pengalaman dan motivasi 
mengantar setiap ibu untuk mengambil  
keputusan menyusui secara eksklusif, demikian 
juga sebaliknya.  Kondisi lingkungan sosial 
sangat berbeda antar daerah dan suku, 
sehingga bentuk intervensi keduanya juga 
berbeda antar daerah dan kelompok suku. (P. 
Johnelle Sparks, 201) 

P. Johnelle Sparks, 2010. Melakukan 
penelitian hubungan antara keadaan tempat 
tinggal dengan  praktik inisiasi dini menyusu. 
Hasil  penelitiannya menjelaskan bahwa setiap 
daerah memiliki kebiasaan yang berbeda 
terhadap praktik menyusui dini.  Diduga hal ini 
berhubungan dengan keadaan sosial ekonomi, 
ras, suku dan status kemiskinan dan dukungan 
sosial.  Perbedaan inilah yang diketahui 
memberi pengaruh terhadap praktik pemberian 
ASI. Jadi secara sederhana penelitiannya 
menyebutkan bahwa keadaan sosial seseorang 
berhubungan dengan pemberian ASI. 

Secara makro efek dari kondisi sosial 
ekonomi terhadap praktik pemberian ASI, telah 
diteliti di Amerika.  Diane Thulier, 2009, 
menjelaskan bahwa sejarah pemberian ASI di 
Amerika berawal dari popularitas dunia 
kedokteran, ilmu pengetahuan dan industry susu 
formula. Interaksi ketiga variable  inilah yang  
member pengaruh kuat pada pengambilan 
keputusan ibu untuk memberikan ASI. Pada  
tahap awal dijaman colonial Amerika berkuasa, 
disertai dengan meningkatnya nilai nilai yang 
berhubungan dengan anak pada awal abad ke 
duapuluh dan pada kelompok menengah 
keputusan juga sudah banyak diambil alih  oleh 
perempuan. Banyak aspek yang saling 
berhubungan yaity politik, agama, budaya, 
gender, dunia kedokteran, ilmu pengetahuan 
dan kemajuan industry. Praktik pemberian ASI 
akhirnya tidak terlepas dari interaksi dari banyak 
factor diatas.  

Berikut disajikan beberapa hasil 
penelitian lain yang terkait dengan factor yang 
berhubungan dengan pemberian ASI, antara lain 
adalah; 
1. Rasa Percaya Diri (Marion Mossman, 2008) 
2. Promosi ASI Remaja ( Lori Feldman-Winter, 

2007) 
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3. Konsep diri  (John R. Britton, 2008) 
4. Pendidikan, kebiasan merokok (RM Barría, 

2008) 
5. Pelibatan Suami (Lulie Rosane Odeh Susin, 

2008) 
6. Karakteristik Rumah Tangga (Upul 

Senarath, 2010) 
Marion Mossman, 2008, melakukan 

penelitian tentang sikap dan kepercayaan ibu 
muda tentang pemberian ASI dan Lama 
menyusui. Studi ini merupakan studi korelasi 
yang mengukur kepercayaan ibu dengan praktik 
pemberian ASI dan Lama Menyusui.  Jumlah 
sampel yang diteliti sebanyak 84 orang. Hasil 
penelitian membuktikan bahwa semakin  tinggi 
rasa percaya diri ibu, maka semakin baik dan 
lama dia menyusui bayinya. Atas hasil penelitian 
ini maka diperlukan upaya untuk meningkatkan 
rasa percaya diri ibu  terhadap menyusui. 
Konseling adalah salah satu cara untuk 
meningkatkan rasa percaya diri ibu. 

Lori Feldman-Winter, 2007, 
melaporkan  hasil penelitiannya bahwa sebagai 
Negara industry  di Amerika perilaku pemberian 
ASI menurun secara cepat. Meskipun  ini 
disadari sebagai akibat dari banyak factor 
khususnya factor psikologi.  Cara yang dapat 
dikakukan untuk mengatasinya adalah melalui  
upaya promosi pemberian ASI kepada remaja. 
Kegiatannya harus terintegrasi antara 
kepentingan pasien dan dimensi yang lebih luas 
dalam satu pelayanan kesehatan.  Maksudnya 
sisi pasien sebagai pusat perhatian, bukan 
kepentingan lain termasuk kepentingan rumah 
sakit dan kepentingan bisnis lainnya. Keputusan 
menyusui atau tidak sepenuhnya menjadi pilihan 
rasional pasien, bukan petugas kesehatan dan 
pihak lainnya. 

John R. Britton, 2008 melakukan 
penelitian kohor di Rumah Sakit Colorado, 
tentang hubungan konsep diri dengan 
keberhasilan menyusui setelah satu bulan pasca 
persalinan. Hasil  penelitiannya menyebutkan 
bahwa ibu yang memiliki konsep diri  yang baik 
cenderung  sukses memberikan ASI eksklusif 
dibanding ibu yang memiliki  konsep diri yang 
rendah. Konsep diri yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah pendirian seseorang bahwa 
ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi, 
kepuasan dan moral. Jadi tiga komponen 
penting dalam konsep diri terkait ASI  yaitu 
pengetahuan, kepuasan dan dukungan  moral. 
Adapun pengaruh budaya, social  demografi 
sudah di control dalam penelitian ini  

RM Barría, 2008 melakukan penelitian 
tentang factor yang berhubungan dengan 
pemberian ASI  di Cile. Jumlah sampel 
sebanyak 315 orang yang diikuti sejak 48 jam 
kelahiran. Hasil  penelitiannya menjelaskan 
bahwa 98% memberikan ASI  pada pengamatan 
48 jam persalinan dan persentase pemberian 
ASI ekslusif 69,5%. Faktor  yang berhubungan 
dengan pemberian ASI  adalah status istri 
pertama, pendidikan > 8 tahun, kebiasaan 
merokok selama kehabgjkmilan.  Strategi 
peningkatan pemberian ASI bagi kelompok 
berisiko  adalah  dengan pemberian pendidikan 
kepada ibu hamil, penekanannya adalah pada 
efek  dari tembakau terhadap kehamilan.  Jadi 
secara jelas dikemukakan bahwa status istri, 
pendidikan dan kebiasaan merokok berpengaruh 
terhadap pemberian ASI dan ASI Eksklusif. 

Lulie Rosane Odeh Susin, 2008, 
melakukan penelitian tentang peran bapak 
dalam upaya promosi  ASI dalam meningkatkan  
efek pemberian ASI. Penelitian di lakukan pada 
586 orang  keluarga yang memiliki bayi berusia 
0-6 bulan. Kelompok kontrol 201 orang, 
kelompok intervensi 192, dan kelompok ketiga 
adalah kelompok intervensi dengan melibatkan 
ayah sebanyak 193  orang. Hasil penelitian ini 
membuktikan bahwa pelibatan ayah dalam 
promosi ASI mampu meningkatkan persentase 
pemberian ASI Eksklusif.  

Upul Senarath, 2010. Melakukan 
penelitian tentang karakteristik individu, rumah 
tangga dan masyarakat yang berhubungan 
dengan pemberian ASI non eksklusif. Data yang 
digunakan adalah data DHS (Demografic Health 
Survey) antara tahun 2002 sampai 2005. 
Dengan wilayah Asia Timur, Asia Tenggara. 
Hasil analisis regresi logistic diketahui bahwa 
anak pertama, pekerjaan ibu, usia ibu, 
berhubungan dengan kebiasaan menyusui non 
eksklusif masing masing Vietenam 15,5%, Timor 
Leste 30.7%, Philipina 33,7%, Indonesia 38,9%,  
Kamboja 60.1%.  Semua Negara di Asia 
tenggara perlu peningkatan upaya pemberian 
ASI Eksklusif. Khususnya pada ibu pekerja,  ibu 
berpendidikan rendah, rumah tangga mapan, ibu 
dengan anak pertama.  Fasilitas pelayanan 
kesehatan seharusnya menyediakan pedoman 
yang sesuai untuk mendukung pemberian  ASI 
ekslusif 
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Analisis Beban Biaya Kesehatan menurut 
Riwayat Pemberian ASI 

Berdasarkan penelitian ini diketahui 
bahwa ada perbedaan beban biaya pelayanan 
kesehatan antara anak yang pernah di susui 
sampai sekarang dengan anak yang pernah 
disusui tetapi sekarang tidak. Hasil analisis 
Kruskall Wallis ada perbedaan rerata beban 
biaya antara anak  yang pernah disusui baik 
masih tetap di susui maupun telah berhenti saat 
ini (p=0.059) tetapi ditemukan perbedaan nyata 
beban biaya antara anak yang pernah di susui 
dengan anak yang tidak pernah disusui 
(p=0.000). 

Berdasarkan hasil ini jelas dapat 
dibuktikan bahwa angka kesakitan pada anak 
yang memiliki riwayat pemberian ASI baik 
sangat kecil, sehingga beban biaya pelayanan 
kesehatan menjadi rendah dibandingkan mereka 
yang tidak pernah disusui sama sekali. Jadi 
secara sederhana hasil penelitian ini dapat 
dijadikan dasar pertimbangan untuk mempekuat 
dukungan pemerintah daerah dalam rangka 
meningkatkan pemberian ASI bukan hanya 
aspek kesehatan tetapi juga menyangkut 
efisiensi anggaran biaya pelayanan kesehatan 
yang saat ini terkesan konsumtif. 

Efek yang dirasakan secara langsung 
apabila gerakan pemberian ASI meningkat 
secara ekonomis akan langsung berhubungan 
dengan rendahnya klaim biaya pelayanan 
kesehatan anak.  Bastias dan Yulia, 2010, 
Sebuah analisis sederhana tentang efek 
pengeluaran pemerintah dalam biaya kesehatan, 
pendidikan dan infrastruktur terhadap 
perkembangan ekonomi. Konsep yang ingin diuji 
adalah efek dari program intervensi 
pembangunan dalam bidang kesehatan, 
pendidikan dan infratsruktur terhadap 
perkembangan nilai ekonomi. Idealnya 
ditemukan korelasi positive antara besarnya 
pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan 

ekonomi.  Hasil penelitian ini diketahui bahwa 
dalam jangka pendek pembangunan infratruktur 
seperti sector transportasi, berhubungan dengan  
pertumbuhan ekonomi. Sementara pendidikan 
dan kesehatan tidak memiliki hubungan 
langsung dengan pertumbuhan ekonomi selama 
40 tahun (1969-2009). 

Pelayanan kesehatan merupakan 
salah satu sector yang menjadi beban biaya 
pemerintah pusat dan daerah. Analisis yang 
digunakan adalah dengan metode Data 
Envelopment Analysis (DEA), Hasil penelitian 
diketahui bahwa hampir semua kabupaten kota 
di Jawa Tengah tidak efisien dalam belanja 
kesehatan. Fenomena ini membuktikan bahwa 
anggaran banyak terbuang percuma untuk 
program yang tidak berdaya ungkit besar dalam 
bidang pembangunan secara umum. 
(Hakimudin, 2008) 

Jadi salah satu cara untuk 
menurunkan inefisiensi  dalam belanja 
kesehatan pemerintah bukan hanya menekan 
anggaran secara langsung tetapi memberikan 
perhatian pada tindakan preventif terhadap 
kejadian penyakit. Tindakan preventif akan 
memiliki daya ungkit paling tinggi dalam 
menurunkan besarnya biaya pelayanan 
kesehatan.  

Putra A, 2010 menjelaskan dalam 
sudut pandang ekonomi, aspek kesehatan 
merupakan faktor yang berhubungan dengan 
kualitas sumberdaya manusia. Fakta lain 
dikemukakan adalah kurangnya biaya pelayanan 
kesehatan. Kekurangan sumberdana ini 
disebabkan penggunaan sumberdaya yang tidak 
efisien dan ketidaktepatan penggunaan 
teknologi dalam pembangunan fasilitas 
kesehatan, distribusi yang salah. Aspek sistem 
pelayanan kesehatan kuratif banyak menyedot 
biaya sehingga aspek preventif dengan basis 
pedesaan sangat kurang.  (Prijono dan 
Soesetyo, 1993) 

  
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Riwayat pemberian ASI anak di Sulawesi 

Selatan adalah pernah disusui 46,9% dan 
yang tidak di susui sama sekali hanya 7.3%, 
namun yang berhenti sebelum usia 24 bulan 
mencapau 45.9%. 

2. Beban biaya pelayanan kesehatan selama 
tiga bulan terakhir pada anak yang pernah 
disusui adalah Rp46982±81.195 sedangkan 
yang pernah dusui tapi tidak cukup 24 bulan 

adalah Rp63197±104 dan yang sama sekali 
tidak pernah disusui Rp161.318±99. Artinya 
riwayat pemberian ASI yang baik 
menurunkan beban biaya pelayanan 
kesehatan pada balita. 

Saran 
Saran penelitian ini adalah peningkatan KIE 

ASI kepada masyarakat luas disamping 
mendorong penerapan perda ASI Sulsel Nomor 
6 Tahun 2010 tentang Air Susu Ibu.
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