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BAB I 

                                                PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Tujuan Pembangunan Kesehatan adalah tercapainya 

kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Untuk mencapai tujuan 

pembangunan tersebut maka diprogramkan upaya kesehatan yang 

bersifat menyeluruh, terpadu, merata dan dapat diterima serta terjangkau 

oleh seluruh masyarakat. Salah satu indikator derajat kesehatan adalah 

Angka Kematian Bayi (Profil Dinas Kesehatan Kota Bandung 2005) 

 Menurut hasil SDKI 2002/2003 Angka kematian bayi (AKB) di 

Indonesia berkisar sekitar 35 per 1000 kelahiran hidup ( Kompas 2005 

http://webmail.jpkm-on line.net/scr/login.php). AKB di Indonesia masih 

terbilang tinggi bila dibandingkan dengan Negara-negara lain dikawasan 

ASEAN (Kompas 2004. http://hqweb01 

.bkkbn.go.id/hqweb/pria/redaksi91.htm). AKB di Malaysia pada tahun 

2001 tercatat 6 dan di Singapura hanya 2 kematian bayi per 1000 

kelahiran hidup (catatan sekretariat ASEAN, 2003), di Vietnam 

menunjukan 30 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2001( 

VII.http://www. Kompas.com. 2004) 
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Penyebab tingginya AKB disebabkan oleh karena banyak hal yang 

mana salah satunya adalah dari faktor setatus gizi bayi. Menurut hasil 

penelitian Khairunniyah (2004), pemberian ASI eksklusif berpengaruh 

pada kualitas kesehatan bayi. Semakin sedikit jumlah bayi yang mendapat 

ASI eksklusif, maka kualitas kesehatan bayi dan anak balita akan semakin 

buruk, karena pemberian makanan pendamping ASI yang tidak benar 

menyebabkan gangguan pencernaan yang selanjutnya menyebabkan 

gangguan pertumbuhan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan AKB.  

Sedangkan hasil penelitian Rulina tahun 2002 kasus Gizi buruk pada 

balita dari berbagai Propinsi di Indonesia masih tinggi dari 11,7 % gizi 

buruk tersebut tedapat pada bayi berumur kurang dari 6 bulan. Hal ini 

tidak perlu terjadi jika ASI diberikan secara baik dan benar , karena 

menurut penelitian dengan pemberian ASI saja dapat mencukupi 

kebutuhan gizi selama enam bulan. Berdasarkan data UNICEF hanya 3 % 

ibu yang memberikan ASI ekslusif dan menurut SDKI 2002 cakupan ASI 

ekslusif di Indonesia baru mencapai 55 %, sedangkan di Jawa Barat 

pemberian ASI ekslusif pada bayi dibawah umur 4 bulan mencapai 49% ( 

Muchtar, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa bayi di Indonesia masih 

kurang mendapatkan ASI eksklusif (sumber : Media Indonesia Online, 

2005). Profil Jawa Barat menunjukkan data bahwa pada tahun 2000 diare 

merupakan penyebab kernatian terbanyak (16,25%) pada anak balita 

yang dirawat di rumah sakit, di Puskesmas kejadian diare menempati 

urutan pertarna dan10 besar pola penyakit penderita rawat jalan. Kejadian 
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diare untuk bayi umur 0-28 hari sebesar 13,9%, umur 29 hari sampai 

1.tahun sebesar 13,9% dan untuk umur 1 sampai 4 tahun sebesar 

13,10%. Penyebab diare ini bisa berhubungan dengan pemberian 

makanan padat telalu dini selain pemberian ASI (Profil Jawa Barat, 2002),  

maka diperlukan berbagai pengetahuan guna mendorong ibu-ibu untuk 

sadar dan mau memberikan ASI nya (Utami Roesli, 2005). 

 Menyusui merupakan proses alamiah dan bagian terpadu dari 

proses reproduksi. Setiap wanita yang dapat dibuahi dan hamil sampai 

cukup bulan akan dapat mengeluarkan air susu (Khairunniyah, 2004). 

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan paling ideal bagi bayi. Oleh 

karena itu, pada tahun 2000 pernerintah Indonesia menetapkan target 

sekurangnya 80% ibu menyusui bayinya secara eksklusif, yaitu ASI tanpa 

makanan ataupun minuman lainnya sejak lahir sampai bayi berumur 6 

bulan. Semula pernerintah Indonesia menganjurkan para ibu menyusui 

bayinya hingga usia 4 bulan, kemudian pemerintah mengeluarkan 

kebijakan baru melalui Mentri Kesehatan RI No. 450/Menkes/SK/IV/2004 

mengenai pemberian ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dan 

dianjurkan untuk dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun dengan 

pemberian makanan tambahan yang sesuai (Untoro, 2004). Selain itu, 

kajian WHO pada tahun 1999 menyatakan bahwa lebih dari 3000 

penelitian menunjukkan pemberian ASI selarna 6 bulan adalah jangka 

waktu yang paling optimal untuk pemberian ASI eksklusif. Memperpanjang 

pemberian ASI eksklusff sampai usia bayi 6 bulan memberi berbagai 
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manfaat bagi bayi, antara lain: (1) menurunkan resiko gizi berlebih, (2) 

meningkatkan kesehatan di masa kanak-kanak, (3) meningkatkan 

kekebalan tubuh, (4) menekan resiko alergi, bercak kulit, diare, infeksi 

saluran nafas, (5) tidak membuat berat badan bayi turun. 

(www.sahabatnestle. co.id/home/main/tksk/tks/ndnp.asp) 

Menurut. Utami Roesli (2004). pemberian ASI secara eksklusif 

artinya hanya memberi, ASI pada bayi dan bayi tidak mendapat tambahan 

cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, juga tanpa 

tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubuk susu, biskuit, 

bubur nasi, dan tim. 

Menurut Novaria (2000), salah satu pra kondisi yang 

menyebabkan rendahnya pemberian AS[ eksklusif adalah masih 

kurangnya pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan. Khususnya 

ibu-ibu yang mempunyai bayi dan tidak menyusui secara eksklusif 

(www.indosiar.com). 

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan kognitif merupakan 

faktor yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. 

Pengetahuan yang didasari dengan pemahaman yang tepat akan 

menumbuhkan perilaku  baru yang diharapkan, khususnya kemandirian 

dalam pemberian ASI eksklusif. 

Rendahnya hasil cakupan pemberian ASI ekslusif dipengaruhi 

oleh pengetahuan ibu hamil tentang pemberian ASI eksklusif juga dapat 
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dipengaruhi oleh faktor lain yang meliputi usia ibu, paritas, pendidikan, 

dan pekerjaan (Depkes RI, 1994).  

Umur mempengaruhi bagaimana ibu menyusui mengambil 

keputusan dalarn pemberian ASI eksklusif, semakin bertambah umur (tua) 

maka pengalarnan dan pengetahuan semakin bertambah. (Notoatmodjo, 

2003). Selain itu, umur ibu sangat menentukan kesehatan maternal dan 

berkaitan dengan kondisi kehamilan, persalinan dan nifas serta cara 

mengasuh dan menyusui bayinya. lbu yang berumur kurang dari 20 tahun 

masih belum matang dan belum siap da!am hal jasmani dan sosial dalam 

menghadapi kehamilan, persalinan serta dalam membina bayi yang 

dilahirkan (Depkes RI, 1994). Sedangkan ibu yang berumur 20-40 tahun, 

menurut Hurlock (1997) disebut sebagai "masa dewasa" dan disebut juga 

masa reproduksi, di mana pada masa ini diharapkan orang telah marnpu 

untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan tenang 

secara emosional, terutama dalarn menghadapi kehamilan, persalinan, 

nifas dan merawat bayinya nanti. 

Dalam pemberian ASI eksklusif, ibu yang Menurut Perinansia 

(2003), paritas adalah pengalaman pemberian ASI eksklusif, menyusui 

pada kelahiran anak sebelumnya, kebiasaan menyusui dalarn keluarga 

serta pengetahuan tentang manfaat ASI berpengaruh terhadap keputusan 

ibu untuk menyusui atau tidak. Dukungan dokter, bidan/petugas 

kesehatan lainnya atau kerabat dekat sangat dibutuhkan terutama untuk 

ibu yang pertama kali hamil.pertama kali hamil pengetahuan terhadap 



   

Page | 6  
 

  

pemberian ASI eksklusif belum berpengalaman dibandingkan dengan ibu 

yang sudah berpengalaman menyusui anak sebelumnya  

Pekerjaan ibu juga diperkirakan dapat mempengaruhi 

pengetahuan dan kesempatan ibu dalam memberikan ASI eksklusif. 

Pengetahuan responden yang bekerja lebih baik bila dibandingkan 

dengan pengetahuan responden yang tidak bekerja. Semua ini 

disebabkan karena ibu yang bekerja di luar rumah (sektor formal) memiliki 

akses yang lebih baik terhadap berbagai informasi, termasuk 

mendapatkan informasi tentang pemberian ASI eksklusif (Depkes RI 

1999). Hasil penelitian Soekirman (1994) mengungkapkan bahwa 

kemungkinan seorang ibu menyusui bayinya secara eksklusif hingga usia 

4 bulan dan diteruskan hingga usia 2 tahun, rata-rata 38% jika ibu bekerja 

dan angka tersebut naik menjadi 91% jika ibu tidak bekerja.  

Tingkat pendidikan ibu yang rendah mengakibatkan kurangnya 

pengetahuan ibu dalarn menghadapi masalah, terutama dalam pemberian 

ASI eksklusif. Pengetahuan ini diperoleh baik secara formal maupun 

informal. Sedangkan ibu-ibu yang mempunyai tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi, umumnya terbuka menerima perubahan atau hal-hal baru 

guna pemeliharaan kesehatannya (Depkes RI, 1996). Pendidikan juga 

akan membuat seseorang terdorong untuk ingin tahu, mencari 

pengalaman sehingga informasi yang diterima akan menjadi pengetahuan 

(Azwar, 2000). 
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Semakin banyak ibu tidak memberikan ASI pada bayinya semakin 

menurun angka pemberian ASI terutama ASI eksklusif. Seperti data status 

kesehatan masyarakat Kota Bandung tahun 2005, ibu yang menyusui 

bayinya dengan ASI sebanyak 57.974 (65,41%), dan yang diberikan ASI 

eksklusif dari 0-6 bulan tanpa makanan tambahan sebesar 39,37%. Hal ini 

menunjukkan bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif di kota Bandung 

masih rendah (Profil Dinkes Kota Bandung , 2005). 

Sebagai gambaran umum, Puskesmas Sukawarna yang berada di 

Kota Bandung letaknya di Kecamatan Sukajadi, kasus gizi buruk yang ada 

di wilayah kerja Puskesmas Sukawarna menunjukan angka peningkatan 

yaitu dari tahun 2003/2004 sebanyak 2 kasus menjadi 9 kasus pada tahun 

2005. Data pemberian ASI ekslusif dari bayi 391 hanya 170 orang 

(43,25%) diberi ASI secara ekslusif, selebihnya 221 (56,7%) tidak diberi 

ASI secara ekslusif. Sedangkan angka target cakupan ASI ekslusif yang 

harus dicapai adalah 80 %. Sehingga terdapat kesenjangan 36,75 % 

(laporan tahunan Puskesmas Sukawarna Tahun 2005). Selain itu, jumlah 

ibu menyusui yang ada di wilayah Puskesmas Sukawarna cukup banyak 

dan merupakan potensi yang harus diperhatikan dan diberi penanganan 

agar ibu menyusui tersebut mau mem- berikan ASI eksklusif pada 

bayinya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui 
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"Gambaran Pengetahuan lbu Menyusui tentang Pemberian ASI 

Ekslusif berdasarkan karakteristik ibu di Puskesmas Sukawarna Kota 

Bandung perlode Desember  2006-Januari 2007”. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka peneliti 

dapat merumuskan masalah : "Masih rendahnya pengetahuan ibu 

menyusui tentang pemberian ASI eksklusif yang menyebabkan rendahnya 

hasil cakupan ASI ekslusif di Puskesmas Sukawarna “ 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendapatkan gambaran pengetahuan ibu menyusui 

tentang pernberian ASI eksklusif berdasarkan karakteristik ibu di 

Puskesmas Sukawarna Kota Bandung periode Desember 2006 – 

Januari 2007. 

2. Tujuan Khusus 

a.  Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu menyusui 

tentang pernberian ASI ekslusif. 

b.  Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang 

pernberian ASI ekslusif berdasarkan umur. 

c.  Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang 

pernberian ASI ekslusif berdasarkan paritas. 
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d. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang 

pernberian ASI eksIusif  berdasarkan pendidikan 

e. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang 

pemberian ASI eksklusif berdasarkan pekerjaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan sebagai sarana untuk melatih diri melakukan penelitian, 

serta menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh. 
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. ASI Eksklusif 

1. Definisi ASI Eksklusif 

     ASI eksklusif atau lebih tepat pemberian ASI secara eksklusif 

adalah bayi  

hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, 

jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti 

pisang, pepaya, bubuk susu, biskuit, bubur nasi dan tim (Utami Roesli, 

2004).  

 Memberikan ASI secara ekslusif berarti keuntungan untuk semua, 

bayi akan lebih sehat, cerdas, dan berkepribadian baik, ibu akan lebih 

sehat dan menarik, perusahaan , lingkungan dan masyarakat pun akan 

lebih mendapat keuntungan (Utami Roesli, 2005). 

 ASI eksklusif adalah telah terbukti menjadi sumber nutrisi terbaik 

untuk bayi terutarna yang berumur kurang dan 6 bulan (www.liverpool 

johnmoore university- universitasatmajaya/sekolah tinggi ilmu kesehatan 

st-corolus jakarta). 

Menurut Novaria (2000), ASI adalah satu-satunya makanan minuman 

terbaik untuk bayi dalam masa 6 bulan pertama kehidupan 

(www.indosiar.com). 

 

�
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  ASI adalah makanan bayi yang paling penting terutama pada 

bulan-bulan pertama kehidupan (Soetjiningsih, 1997:1). ASI merupakan 

sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang dan 

sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan bayi, karena ASI adalah makanan 

bayi yang paling sempurna baik secara kualitas maupun kuantitas. ASI 

sebagai makanan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh 

kembang bayi normal sampai usia 4-6 bulan (Khairuniyah, 2004). 

 Menurut Azrul Anwar (2004), ASI eksklusif sangat penting untuk 

peningkatan SDM kita di masa yang akan datang, terutarna dari segi 

kecukupan gizi sejak dini. Memberikan ASI secara eksklusif sampai bayi 

berusia 6 bulan akan menjamin tercapainya pengembangan potensial 

kecerdasan anak secara optimal. Hal ini karena selain sebagai nutrien 

yang ideal dengan komposisi yang tepat serta disesuaikan dengan 

kebutuhan bayi, ASI juga mengendung nutrien-nutrien khusus yang 

diperlukan otak bayi agar tumbuh optimal (Utami Roesli, 2004). 

 Berdasarkan hal tersebut diatas WHO/ UNICEF membuat deklarasi 

yang dikenal dengan Deklarasi Innocenti ( innocenti Declaration ) pada 

tahun 1990. Dimana dalam deklarasi ini bertujuan untuk melindungi, 

mempromosikan, dan memberi dukungan pada pemberian ASI. Deklarasi 

yang juga ditandatangani Indonesia ini memuat hal-hal berikut. 

 “Sebagai tujuan global untuk meningkatkan kesehatan dan mutu 

makanan bayi secara optimal maka semua ibu dapat memberikan ASI 

ekslusif dan semua bayi diberikan ASI ekslusif sejak lahir sampai berusia 



   

Page | 12  
 

  

4-6 bulan. Setelah 4-6 bulan bayi diberi makan pendamping / padat yang 

benar dan tepat, sehingga ASI tetap diteruskan sampai usia 2 tahun atau 

lebih. Pemberian makanan bayi yang ideal seperti ini dapat dicapai 

dengan cara menciptakan pengertian serta dukungan dari lingkungan 

sehingga ibu-ibu dapat menyusui secara ekslusif “ . 

 Pada tahun 1999, setelah pengalaman 9 tahun, UNICEF 

memberikan klarifikasi tentang rekomendasi jangka waktu pemberian ASI 

ekslusif. Rekomendasi terbaru UNICEF bersama World Health Asembly 

(WHA) dan banyak Negara lainnya adalah menetapkan jangka waktu 

pemberian ASI ekslusif selama 6 bulan. 

2. Manfaat AS I eksklusif (menurut Utami Roesli, 2004) 

 Bagi ibu dan bayi, ASI eksklusif menyebabkan mudahnya tejalin 

ikatan kasih sayang yang mesra antara ibu dan bayi baru lahir. Hal ini 

merupakan awal dari keuntungan menyusui secara eksklusif. Bagi bayi 

tidak ada pemberian yang lebih berharga dari ASI. Hanya seorang ibu 

yang dapat memberikan makanan terbaik bagi bayinya. Selain dapat 

meningkatkan kesehatan dan kepandaian secara optimal, ASI juga 

membuat anak potensial memiliki perkembangan sosial yang baik. 

a.  Manfaat ASI Bagi Bayi 

1) ASI sebagai nutrisi. 

2) Makanan "terlengkap" untuk bayi, terdiri dari proporsi yang 

seimbang dan cukup mengandung zat gizi yang diperlukan untuk 6 

bulan pertama. 
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3) Mengandung antibodi (terutama kolostrum) yang melindungi 

terhadap penyakit terutarna diare dan gangguan pernapasan. 

4) Menunjang perkembangan motorik sehingga bayi yang diberi ASI 

ekslusif akan lebih cepat bisa jalan. 

5) Meningkatkan jalinan kasih sayang 

6) Selalu siap tersedia, dan dalam suhu yang sesuai. 

7) Mudah dicerna dan zat gizi mudah diserap. 

8) Melindungi terhadap alergi karena tidak mengandung zat yang 

dapat menimbulkan alergi. 

9) Mengandung cairan yang cukup untuk kebutuhan bayi dalam 6 

bulan pertama (87% ASI adalah air). 

10) Mengandung asam lemak yang diperlukan untuk pertumbuhan otak 

sehingga bayi ASI eksklusif potensial lebih pandai. 

11) Menunjang perkembangan kepribadian, kecerdasan emosional, 

kematangan spiritual, dan hubungan sosial yang baik. 

b.  Manfaat ASI Bagi Ibu 

1) Mengurangi Pendarahan Setelah Melahirkan 

 Apabila bayi disusukan segera setelah dilahirkan, maka 

kemungkinan terjadinya pendarahan setelah melahirkan (post 

partum) akan berkurang. Pada ibu menyusui terjadi peningkatan 

kadar oksitosin yang berguna juga untuk kontraksi atau penutupan 

pembuluh darah sehingga pendarahan akan lebih cepat berhenti. 

2) Menjarangkan Kehamilan 
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Menyusui merupakan cara kontrasepsi yang aman, murah, dan 

cukup berhasil. Selama ibu memberi ASI eksklusif dan belum haid, 

98% tidak akan hamil pada 6 bulan pertama setelah melahirkan 

dan 96% tidak akan hamil sampai bayi berusia 12 bulan. 

3) Menempelkan segera bayi pada payudara membantu pengeluaran 

plasenta karena hisapan bayi merangsang kontraksi rahim, karena 

itu menurunkan resiko pendarahan pasca persalinan. 

4) Memberikan ASI segera (dalam waktu 60 menit)., membantu 

meningkatkan produksi ASI dan proses laktasi. 

5) Hisapan puting yang segera dan sering membantu mencegah 

payudara bengkak. 

6) Pemberian ASI membantu mengurangi beban kerja ibu karena ASI 

terse- dia kapan dan dimana saja. ASI selalu bersih sehat dan 

tersedia dalam suhu yang cocok. 

7) Pemberian ASI ekonomis/murah 

8) Menurunkan resiko kanker payudara 

9) Aspek Psikologis 

10) Memberi kepuasan bagi ibu 

  Keuntungan menyusui bukan hanya bermanfaat untuk bayi, tetapi 

juga untuk ibu. lbu akan merasa bangga dan diperlukan rasa sayang 

yang  dibutuhkan oleh semua manusia 
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c.  Manfaat ASI Eksklusif Bagi Keluarga 

1)   Aspek Ekonomi 

ASI tidak perlu dibeli, sehingga dana yang seharusnya digunakan 

untuk susu formula dapat digunakan untuk keperluan lain. Selain 

itu, penghematan juga disebabkan karena bayi yang mendapat ASI 

lebih jarang sakit sehingga mengurangi biaya berobat. 

2)  Aspek Psikologis 

Kebahagiaan keluarga bertambah, karena kelahiran lebih jarang, 

sehingga suasana kejiwaan ibu baik dan dapat mendapatkan 

hubungan kasih bayi dalam keluarga. 

3)  Aspek kemudahan 

Menyusui sangat praktis, karena dapat diberikan di mana saja dan 

kapan saja. Keluarga tidak perlu repot menyiapkan air masak, botol 

dan dot yang harus dibersihkan. Tidak perlu meminta pertolongan 

orang lain. 

d.  Manfaat ASI Untuk Negara 

1) Penghematan devisa untuk pembelian susu formula, perlengkapan 

menyusui, serta biaya menyiapkan susu. 

2) Penghematan untuk biaya sakit terutama sakit muntah, mencret 

dan sakit saluran nafas. 

3) Penghematan obat-obatan tenaga dan sarana kesehatan. 
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4) Menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan 

berkualitas untuk membangun negara. Karena anak yang 

mendapat ASI dapat tumbuh kembang secara optimal. 

5) Langkah awal untuk mengurangi bahkan menghindari kemungkinan 

terjadinya "generasi yang hilang" khususnya bagi Indonesia. 

3.  Komposisi ASI (menurut Utami Roesli, 2004) 

  Perbedaan komposisi ASI dari hari ke hari (stadium laktasi) sebagai 

berikut : 

a.  Kolostrum  

1) Kolostrum yaitu ASI yang keluar dari hari pertama sampai hari 

ke4 setelah melahirkan. 

2) Kolostrum merupakan cairan emas, cairan pelindung yang kaya 

zat anti infeksi dan berprotein tinggi. 

3) Merupakan cairan yang pertama kali disekresi oleh kelenjar 

payudara, mengandung tissue debris dan residual material yang 

terdapat dalam alveoli dan duktus dari kelenjar payudara 

sebelum dan setelah masa puerperium. 

4) Komposisi dari kolostrum ini dari hari ke hari selalu berubah. 

5) Merupakan cairan viscous kental dengan warna kekuning 

kuningan, lebih kuning dibandingkan dengan susu yang 

matang. 

6) Merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan 

mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan 
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saluran pencernaan makanan bayi dan makanan yang akan 

datang. 

7) Lebih banyak mengandung protein dibanding dengan ASI yang 

matur, tetapi berlainan dengan ASI yang matur. Pada kolostrum 

protein yang utama adalah globulin (gamma Globulin). 

b.  Air Susu Transisi atau Masa Air Susu Peralihan 

1)  Yaitu ASI yang keluar sejak hari ke-4 sampai hari ke-10 dari 

masa laktasi, tetapi adapula pendapat yang mengatakan bahwa 

ASI matur terjadi pada minggu ke-3 sampai minggu ke-5. 

2)  Merupakan.ASI peralihan dari kolostrurn sampai menjadi ASI 

yang matur. 

3)  Kadar protein makin merendah, sedangkan kadar karbohidrat 

dan lemak makin meninggi. 

4)   Volume akan makin meningkat 

 

Tabel 2.1 

Komposisi ASI per 100 ml 
 

Waktu Protein (gr) Karbohidrat (gr) Lemak(gr
) 

Hari ke-5 2,00 6,42 3,2 
Hari ke-9 1,73 6,73 3,7 
Hari ke-34 1,30 7,11 4.0 

                        Sumber : Soetjiningsih, 1997. ASI Petunjuk Tenaga 
Kesehatan, EGC, Jakarta 
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c.  Air Susu Matang (Mature) 

1)   Merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya, 

komposisi relatif konstan (adapula yang menyatakan bahwa 

komposisi ASI relatif konstan baru mulai minggu ke-3 sampai 

minggu ke-5). 

2)  Pada ibu yang sehat dengan produksi ASI cukup, ASI ini 

merupakan makanan satu-satunya yang paling baik dan cukup 

untuk bayinya sampai umur 6 bulan. 

3)  Merupakan suatu cairan yang berwarna putih 

kekuning-kuningan yang diakibatkan warna garam Ca-caseinat, 

riboflavin, dan kariten yang terdapat di dalamnya. 

4)  Tidak menggumpal jika dipanaskan. 

 

4. Kandungan ASI (Soetjiningsih, 1997)  

a.  ASI sebagai Nutrisi 

 ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi 

yang seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. 

ASI adalah makan bayi yang paling sempurna, baik kualitas maupun 

kuantitasnya. Dengan tatalaksana menyusui yang benar. ASI sebagai 

makan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh bayi normal 

sampai usia 6 bulan. 

Mengingat bahwa kecerdasan anak berkaitan erat dengan otak, 

maka jelas bahwa ASI merupakan faktor utama yang mempengaruhi 
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perkembangan kecerdasan pertumbuhan otak. Sementara itu, faktor 

terpenting dalam proses pertumbuhan termasuk pertumbuhan otak adalah 

nutrisi yang diberikan. 

Dengan memberikan ASI secara eksklusif sampai bayi berusia 6 

bulan akan menjamin tercapainya pengembangan potensi kecerdasan 

anak secara optimal. Hal ini karena selain sebagai nutrien yang ideal, 

dengan komposisi yang tepat, serta disesuaikan dengan kebutuhan bayi. 

ASI juga mengandung nutrien-nutrien khusus yang diperlukan otak bayi 

agar tumbuh optimal, antara lain : 

1)  Lemak 

 Sumber kalori utama dalam ASI adalah lemak. Kadar lemak 

dalam ASI antara 3,5% - 4,5%. Walaupun kadar lemak dalam ASI 

tinggi, tetapi mudah diserap oleh bayi karena trigliserida dalam ASI 

lebih dulu dipecahkan menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim 

lipase yang terdapat dalam ASI. Kadar kolesterol ASI lebih tinggi 

daripada susu tapi sehingga bayi yang mendapat ASI seharusnya 

kadar kolesterol darah lebih tinggi, tetapi ternyata penelitian Osborn 

membuktikan bahwa bayi yang tidak mendapatkan ASI lebih 

banyak menderita jantung koroner pada usia muda. Diperkirakan 

bahwa pada masa bayi diperlukan kolesterol pada kadar tertentu 

untuk merangsang pembentukan enzim protektif yang membuat 

metabolisme kolesterol menjadi efektif pada masa usia dewasa. 
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2)  Karbohidrat 

 Karbohidrat utama dalam ASI adalah laktose, yang kadarnya 

paling tinggi dibanding susu mamalia lain (7%). Laktose mudah 

dipecah menjadi glukose dan galaktose dengan bantuan enzim 

laktase yang sudah ada dalam mukosa saluran pencernaan sejak 

lahir. Laktose mempunyai manfaat lain yaitu mempertinggi absorbsi 

kalsium dan merangsang pertumbuhan laktobasilus bifidus. 

 

3)  Protein 

Protein dalam susu adalah kasein dan whey. Kadar protein ASI 

sebesar 0,9% sampai 60% diantaranya adalah whey yang lebih 

mudah dicerna dibanding kasein (protein utama susu sapi). Selain 

mudah dicerna, dalam ASI terdapat dua macam asam amino yang 

tidak terdapat dalam susu sapi yaitu sistin dan taurin. Sistin 

diperlukan untuk pertumbuhan somatik, sedangkan taurin untuk 

pertumbuhan otak. Selain dari ASI, sebenarnya sistin dan taurin 

dapat diperoleh dari penguraian tirosin, tetapi pada bayi baru lahir 

penguraian tirosin ini belum ada. 

 

4)  Garam dan Mineral 

Ginjal neonatus belum dapat mengkonsentrasikan air kemih 

dengan baik, sehingga diperlukan susu dengan kadar garam dari 

mineral yang rendah. ASI mengandung garam dan mineral lebih 
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rendah dibanding susu sapi. Bayi yang mendapat susu sapi atau 

susu formula yang tidak dimodifikasi dapat menderita tetani karena 

hipokalsemia. Kadar kalsium dalam susu sapi lebih tinggi dibanding 

susu ASI, tetapi kadar fosfornya jauh lebih tinggi, sehingga 

menggangu penyerapan kalsium dan juga magnesium.  

ASI dan susu sapi mengandung zat besi dalam kadar yang tidak 

terlalu tinggi, tetapi zat besi dalam ASI mudah diserap. Dalam 

badan bayi terdapat cadangan zat besi, di samping itu ada zat besi 

yang berasal dari eritrosit yang dipecah, bila ditambah dengan zat 

besi yang berasal dari ASI maka bayi akan mendapat cukup zat 

besi sampai usia 6 bulan. Seng diperlukan untuk tumbuh kembang, 

sistem imunitas dan mencegah penyakit penyakit tertentu seperti 

akrodermatitis enteropatika (penyakit yang mengenai kulit dan 

sistem pencernaan dan dapat berakibat fatal). Bayi yang 

mendapatkan ASI cukup mendapatkan seng, sehingga terhindar 

dari penyakit ini. 

 

5)  Vitamin 

ASI cukup untuk mengandung vitamin yang diperlukan bayi. 

Vitamin K yang berfungsi sebagai katalisator pada proses 

pembentukan darah terdapat dalam ASI dengan jumlah cukup dan 

mudah diserap. Dalam ASI juga terdapat vitamin D dan E terutama 

dalam kolostrum. 
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6) Mineral 

ASI mengandung mineral yang lengkap. Walaupun kadarnya relatif 

rendah tetapi cukup untuk bayi sampai berumur 6 bulan. 

 

b.  ASI Mengandung Zat Protektif (Soetjiningsih, 1997) 

Bayi yang baru lahir secara alamiah mendapat immunoglobulin (zat 

kekebalan dalam tubuh) dari ibunya melalui plasenta. Namun, kadar zat ini 

akan cepat sekali menurun segera setelah bayi lahir. Pada usia bayi 9 -12 

bulan tubuh bayi baru dapat membuat zat kekebalan sendiri yang cukup 

banyak sehingga mencapai kadar protektif. Sedangkan apabila yang 

dibentuk oleh tubuh bayi tersebut belum tercukupi maka akan terjadilah 

kesenjangan zat kekebalan pada tubuh bayi tersebut. 

 Kesenjangan ini akan hilang atau berkurang apabila bayi tersebut 

diberi ASI, karena ASI merupakan suatu cairan hidup yang mengandung 

zat kekebalan yang berfungsi untuk melindungi bayi dari berbagai 

penyakit infeksi, bakteri, virus, parasit, dan jamur. Bayi yang mendapat 

ASI biasanya lebih jarang menderita suatu penyakit, dikarenakan adanya 

zat protektif dalam ASI. 

Adapun yang termasuk zat protektif tersebut adalah; 

1)  Laktobasilus Bifidus 

 Laktobasilus bifidus berfungsi mengubah laktose menjadi asam 

laktat dan asam asetat. Kedua asam ini menjadikan saluran 

pencernaan bersifat asam sehingga dapat menghambat 
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pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri E Coli yang sering 

menyebabkan diare pada bayi, shigela dan jamur. Laktobasilus 

Bifidus mudah tumbuh cepat dalam susu bayi ,terutama bayi yang 

mendapatkan ASI, karena ASI mengandung polisakarida yang 

berkaitan dengan nitrogen yang diperlukan untuk pertumbuhan 

Laktobasilus Bifidus. Susu sapi tidak mengandung faktor ini.  

2)  Laktoferin 

 Laktoferin adalah protein yang berkaitan dengan zat besi. 

Konsentrasinya dalam ASI sebesar 100 mg/100 ml tertinggi 

diantara semua cairan biologis. Dengan mengikat zat besi, maka 

laktoferin bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan kuman 

tertentu, yaitu stafilokokus dan Escheda Coli yang juga memerlukan 

zat besi untuk pertumbuhannya. 

3)  Lisozim 

 Lisozim adalah enzim yang dapat mernecah dinding bakteri. 

Konsentrasinya dalam ASI sebesar 29-39 mg/100 ml, lisozim 

merupakan konsentrasi terbesar di dalam cairan ekstraselular. 

Kadar lisozim ASI 300 kali lebih tinggi dibanding susu sapi. Lisozim 

stabil didalam cairan dengan pH rendah seperti cairan lambung, 

sehingga masih banyak dijumpai lisozim dalam tinja bayi. 

4)  Komplemen C3 dan C4 

 Kedua komplemen ini walaupun kadarnya dalarn ASI rendah, 

mempunyai daya opsinik, anafilatoksik, dan kemotaktik yang 
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berbeda bila diaktifkan oleh IgA dan IgE yang juga terdapat dalam 

ASI. 

5)  Faktor Anti streptokokus 

 Dalam ASI terdapat anti streptokokus yang melindungi bayi 

terhadap infeksi kuman tersebut. 

6)  Antibodi 

  Secara elektroforetik, kromatrografik, dan radio immunoassay 

terbukti bahwa ASI terutama kolostrum mengandung imunoglobulin, 

yaitu secretory IgA (SigA), IgE, IgM, dan IgG. Dan semua 

imunoglobulin tersebut yang terbanyak adalah IgA, Antibodi dalam 

ASI dapat bertahan di dalam saluran pencernaan bayi karena tahan 

terhadap asam dan enzim proteolitik saluran pencernaan dan 

membuat lapisan pada mukosanya sehingga mencegah bakteri 

patogen dan entero virus masuk ke dalam mukosa usus. 

 Dalam tinja bayi yang mendapatkan ASI terdapat antibodi 

terhadap bakteri Escheria Coli yang rendah. Di dalam ASI kecuali 

antibodi terhadap enterotoksin E Coli, terbukti adanya antibodi 

terhadap salmonella thipy, Shigela dan antibodi terhadap virus 

seperti rotavirus, polio, campak. Antibodi terhadap rotrovirus 

tinggi dalam kolostrum yang kemudian turun pada minggu pertama 

sampai umur 2 tahun. Dalam ASI juga didapat antigen terhadap 

helicobacter jejuni, yang merupakan penyebab terjadinya diare. 
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Kadarnya dalam kolostrum cukup tinggi, dan akan menurun pada 

usia bayi 1 bulan dan menetap selama menyusui. 

7)  Immunitas Seluler 

 ASI mengandung sel-sel. Sebagian besar (90%) sel tersebut 

berupa makrofag yang berfungsi membunuh dan memfagositosis 

mikro organisme, membentuk C3 dan C4, lisozim, laktoferin. 

Sisanya (10%) terdid dari limfosit B dan T. Angka leukosit pada 

kolostrum kira-kira 5000/ml, setara dengan angka leukosit darah 

tepi, tetapi komposisinya berbeda dengan darah tepi, karena 

hampir semuanya berupa polimorfonukler dan mononuklear. 

Dengan meningkatnya volume ASI angka leukositosis menurun 

menjadi 2000/ml. Walaupun demikian kapasitas anti bakterinya 

sama sepanjang stadium laktasi. Konsentrasi faktor anti infeksi 

tinggi dalam kolostrum. Kadar SigA, laktoferin, lisozim, dan sel  

makrofag, neutrofil dan limfosit lebih tinggi pada ASI prematur 

dibanding ASI matur. Perbedaan status gizi pada ibu tidak 

mempengaruhi konsentrasi faktor infeksi dalam ASI. 

8)  Tidak menimbulkan alergi 

Pada bayi baru lahir sistem IgE belurn sempurna. Pemberian susu 

formula akan merangsang aktivasi sistem ini dan dapat 

menimbulkan alergi. ASI tidak menimbulkan efek ini. Pemberian 

protein asing yang ditunda sampai umur 6 bulan akan mengurangi 

kemungkinan alergi ini. 
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5.  Perbedaan ASI dan PASI 

 ASI bukan sekedar sebagai makanan, tetapi juga sebagai suatu 

cairan yang terdiri dari sel-sel yang hidup (seperti darah). ASI 

mengandung sel darah putih, antibodi, hormon, faktor-faktor 

pertumbuhan, enzim, serta zat yang dapat membunuh bakteri dan 

virus. Susu formula adalah cairan yang berisi zat yang mati. Dl 

dalamnya tidak ada sel yang hidup seperti sel darah putih, zat 

pembunuh bakteri, antibodi, mengandung enzim, hormon, dan juga 

tidak mengandung faktor pertumbuhan. Di bawah ini adalah tabel 

perbandingan ASI dan PASI. 

 

Tabel 2.2 

Perbandingan ASI dengan PASI 

ASI PASI Pencemaran Bakteri 
Tidak ada Mungkin ada 

Zat anti infeksi Antibodi Tidak ada 
 Leukosit  
 Laktoferin  
 Faktor bifidus  
Protein   
a) Kasein (%) 40 80 
b) Whey(%) 60 20 
Asam amino:   
a) Sistin Cukup untuk Tidak ada 
b) Taurin pertumbuhan otak  
Lemak:   
a) Lemak total 4% rata-rata 4% telalu banyak 
b) Asam linoleat Cukup Tidak ada 
c) Kolesterol Cukup Tidak cukup 
d) Limpase untuk Ada Tidak ada 
    mencerna lemak   
Laktosa atau gula (1/6)  7% Cukup 3-4%  
  (tidak cukup) 
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Garam:   
a) Natrium 6,5% (tepat) 25% (telalu banyak) 
b) Klorida 12% (tepat) 29% (telalu banyak) 
c) Kalium 14% (cukup) 35% (terlalu banyak) 
Mineral   
a) Kalsium 350 mg (tepat) 1440 mg 
b) Fosfat 150 mg (tepat) 900 Mg 
c) Zat besi Jumlah sedikit diserap Jumlah sedikit diserap 
 Baik tidak baik 
Vitamin Cukup Tidak cukup 
Air Cukup Cukup 

               Sumber: Soetjiningsih, 1997 

 

6.  Bahaya Pemberian Susu Botol 

  Pemberian susu formula sebenarnya tidak efektif danefisien karena 

susu formula cenderung diberikan tidak sesuai dengan ukuran yang 

semestinya misalnya lebih encer atau lebih tidak terjamin 

kebersihannya ( Suara Karya, 2000). Sementara menurut Soetjiningsih 

(1997) bahaya dari pemberian susu botol dapat mengakibatkan : 

 a Meningkatkan morbiditas diare karena kuman dan monoliasis mulut 

yang meningkat sebagai akibat dari pengolahan air dan sterilisasi 

yang kurang baik. 

b. Terjadi marasmus pada bayi karena kesalahan dalam penakaran 

susu   akibat dari pendidikan dan keadaan sosial ekonomi yang 

kurang, mengingat pemberian susu botol akan mempengaruhi 

proses pengeluaran ASI dan akhirnya dapat menghentikan produksi 

ASI itu sendiri ( Purwanti, 2004) 
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7.  Cara Memerah dan Penyimpanan ASI Untuk lbu Bekerja 

 Bekerja bukan alasan untuk menghentikan pemberian ASI secara 

eksklusif selama paling sedikit selama 4 bulan dan bila mungkin sampai 

6 bulan, meskipun cuti hamil hanya 3 bulan. Dengan pengetahuan yang 

benar tentang menyusui, perlengkapan memerah ASI dan dukungan 

lingkungan kerja, seorang ibu yang bekerja dapat memberikan ASI 

secara eksklusif. (Utami Roesli, 2004) 

     Untuk wanita menyusui yang bekerja, berikut beberapa tips memerah 

ASI : 

a. Peras dan pompalah ASI setiap 3-4 jam sekali secara teratur. Ini 

diperlukan agar produksi ASI tetap terjaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pengeluaran ASI dengan tangan 

b. Pilih waktu di mana payudara dalam keadaan yang paling penuh 

terisi, pada umumnya terjadi di pagi hari. 



   

Page | 29  
 

  

c. Semua peralatan yang akan digunakan sudah disterilkan terlebih 

dahulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Pengeluaran ASI dengan pompa tangan 

 

d. Pilih tempat yang tenang dan nyaman pada saat memerah susu. 

e. Cuci tangan dengan sabun, sedangkan payudara dibersihkan 

dengan air. 

f. Sebelum memulai, minumlah segelas air. Disarankan minuman 

hangat agar membantu enstimulasi payudara. 

g. Saat memerah ASI, ibu harus dalam kondisi santai. 

h. Lakukan perawatan payudara 
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 Cara menyimpan ASI hasil pompa atau perasan 

a.    Simpan ASI dalam botol yang telah disterilkan terlebih dahulu. 

b. Botol yang baik sebetulnya adalah yang terbuat dari gelas atau 

kaca. 

c. Jika terpaksa menggunakan botol plastik, pastikan plastiknya cukup 

kuat, tidak meleleh jika direndam air panas. 

d.  Jangan pakai botol berwarna atau bergambar karena ada 

kemungkinan catnya meleleh jika terkena panas. 

e. Jangan lupa bubuhkan label setiap kali akan menyimpan botol AS, 

dengan mencantumkan tanggal dan jam ASI dipompa atau diperas. 

f. Simpan ASI di dalam botol yang tertutup rapat, jangan ditutup 

dengan dot karena masih ada peluang untuk berinteraksi dengan 

udara. 

g. Jika dalam satu hari memompa/memerah ASI beberapa kali, bisa 

saja ASI itu digabungkan dalam botol yang sama, syaratnya suhu 

tempat botol disimpan stabil antara 0-15 derajat Celcius. 

h. ASI yang dikeluarkan dapat disimpan untuk beberapa saat dengan 

syarat bila disimpan : Penggabungan hasil simpanan ini bisa 

dilakukan asalkan jangka waktu pemompaan atau pemerasan 

pertama sampai dengan terakhir tidak lebih dari 24 jam. 

(www.indosiar.com).  
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Cara Menyimpan ASI yang balk: 

a. ASI disimpan pada suhu kamar atau di udara terbuka (260C) akan 

tahan selama 6-8 jam. 

b. ASI disimpan dalam termos berisi es batu akan tahan selama 24 

jam. 

c. ASI yang disimpan dalam lemari es tahan sampai 2-3 hari.(Depkes 

RI Dirjen Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat,2004) 

 

8.  Rawat Gabung (Perinasia, 1994) 

  Kontak kulit dengan kulit dan mata antara ibu-bayi yang telah dibina 

segera setelah lahir harus tetap dipertahankan, lbu sebaiknya tidak 

dibatasi untuk berhubungan dengan anaknya. Mengingat masalah di 

atas, rawat terpisah di mana ibu dan bayi hanya dibolehkan 

"mengunjungi* bayinya menurut jadwal yang ditentukan harus diganti 

dengan sistem rawat gabung. Bila dibandingkan dengan sistem rawat 

pisah, rawat gabung mempunyai banyak keuntungan seperti 

mempererat hubungan itu dan anak, bayi dapat menyusui setiap saat 

bayi membutuhkan minum tanpa jadwal ( ondemand ), dan dapat 

membangun hubungan yang lebih dekat dengan ayah maupun dengan 

keluarga yang lain. 

  Resiko infeksi neonatal sebagai hal yang sering dipermasalahkan. 

Dalam kenyataannya lebih jarang di ruangan ibu dibandingkan di 

ruangan bayi yang tertutup, di mana suatu epidemi yang luas dapat 
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terjadi. Dengan memper tahankan kontak ibu dengan bayi setelah bayi 

lahir, mernbantu kolonisasi mikro organisme (kuman) ibu, dikulit dan 

saluran cerna bayi yang biasanya tidak patogen dan untuk ibu 

mempunyai antibodi dalam ASI-nya. Jadi, bayi sekaligus terpapar dan 

terlindung dari kuman penyakit sehingga terbentuk kekebalan aktif 

pada kehidupan selanjutnya. (Perinasia, 1994).  

 

B. Menyusui 

Menyusui, artinya memberikan makanan kepada bayi yang 

langsung dari payudara. 

Menyusui adalah proses alamiah, berjuta-juta ibu diseluruh dunia 

berhasil menyusui bayinya tanpa pernah membaca buku tentang ASI. 

Walupun demikian dalam lingkungan kebudayaan kita saat ini 

melakukan hal yang alamiah tidaklah selalu mudah (Utami Roesli dr, 

2000). 

Menyusui secara ekslusif merupakan cara pemberian makan yang 

alamiah, namun seringkali ibu-ibu kurang mendapat informasi bahkan 

sering kali mendapat informasi yang salah tentang manfaat ASI 

ekslusif, tentang bagaimana cara menyusui yang benar, dan apa yang 

harus dilakukan bila timbul kesukaran dalam menyusui bayinya( Utami 

Roesli, 2000) 

Menyusui adalah suatu seni yang harus dipelajari kembali, untuk 

keberhasilan menyusui tidak diperlukan alat-alat yang khusus dan 
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biaya yang mahal karena yang diperlukan hanyalah kesabaran, waktu, 

pengetahuan tentang menyusui dan dukungan dari lingkungan 

terutama suami. 

Menyusui akan menjamin bayi tetap sehat dan memulai kehidupan 

dengan cara yang paling sehat. Dengan menyusui tidak saja 

memberikan kesempatan pada bayi untuk tumbuh menjadi manusia 

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

yang lebih stabil, perkembangan spiritual yang positif, serta 

perkembangan sosial yang lebih baik ( Utami Roesli dr 2000) 

Menyiapkan pemberian ASI eksklusif dimulai persiapannya sejak 

janin masih dalam kandungan ibunya. Hal ini sangat mendasar karena 

kualitas kesehatan janin dalam kandungan akan sangat menentukan 

kualitas pertumbuhan dan perkembangan bayi selanjutnya. (Depkes' 

R!, 1994). Selain itu, pada masa ini juga terjadi perubahan-perubahan 

antara lain terbentuknya lebih banyak kelenjar susu sehingga mammae 

membesar, hal ini sebagai persiapan untuk menyusui. Setelah 

persiapan selesai pada masa akhir kehamilan akan dilanjutkan dengan 

sekresi ASI yang prosesnya segera setelah persalinan (Soeyiningsih, 

1997). 
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C. Payudara 

 1.  Anatomi Payudara (menurut Roesli, 2004) 

  Payudara adalah kelenjar yang teletak di bawah kulit yang 

berfungsi mernproduksi ASI. Beratnya normal 200 gr, hamil 600 gr, 

meyusui 800 gr. Payudara terdiri dari bagian luar (eksternal) dan 

bagian dalarn (internal) 

 Bagian luar terdiri dari : 

a. Sepasang buah dada terletak di dada. 

b. Puting susu 

c. Daerah kecoklatan di sekitar puting susu (aerola mammae). 

   Bagian dalam terdiri dari empat jaringan utama : 

a. Kelenjar susu (mammary alveoli) merupakan pabrik susu. 

b. Gudang susu (sinus lactiferous) Yang berfungsi menampung ASI, 

terletak di  bawah daerah kecoklatan di sekitar puting susu. 

c. Saluran susu (ductus lactiferous) Yang mengalirkan susu dari 

pabrik  susu ke gudang susu. 

d. Jaringan penunjang dan pelindung, seperti jaringan ikat dan sel 

lemak yang melindungi. 

  ASI diproduksi atau dibuat oleh jaringan kelenjar susu atau pabrik 

ASI, kemudian disalurkan melalui saluran susu ke dalam gudang susu 

yang terdapat di bawah daerah yang berwarna gelap atau coklat tua di 

sekitar puting susu. Gudang susu ini sangat penting artinya, karena 
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merupakan tempat penampungan ASI. Puting susu mengandung 

banyak sekali saraf sensoris sehingga sangat peka. 

 

 

Gambar 2.3 Anatomi Payudara 

 

  Anatomi dan fisiologi laktasi pada manusia telah diatur dan 

disiapkan secara alamiah, sejak wanita masih dalarn proses 

pertumbuhan dan perkembangan sampai menjadi calon ibu atau dalam 

keadaan hamil. 

 

 2.   Pembentukan Air Susu lbu (Soetjiningsih, 1997) 

 a.   Reffeks Prolaktin 

  ASI diproduksi sebagai hasil kerja hormon-hormon dan refleks-

refleks yang berperan. Pada waktu hamil terjadi perubahan perubahan 

antara lain terbentuknya lebih banyak kelenjar susu sehingga mammae 
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membesar, sebagai persiapan untuk rnenyusui. Segera setelah 

persalinan, perubahan hormonal menyebabkan mammae mulai 

memproduksi ASI dimulai dengan hisapan bayi pada puting susu, dua 

jenis refleks memproduksi dan mengeluarkan ASI sesuai dengan 

kebutuhan bayi. Kelenjar pituitari bagian depan di bagian dasar otak 

menghasilkan hormon prolaktin. Proses ini dimulai dari hisapan sampai 

diproduksinya ASI disebut refleks prolaktin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Refleks Prolaktin 
( Soetjiningsih ) 

 

b.  Refleks Oksitosin 

 Efek hisapan bayii selain berpengaruh terhadap dihasilkannya 

hormon prolaktin oleh kelenjar pituitari bagian depan, berpengaruh pula 

terhadap bagian belakang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon 

oksitosin yang berefek berkontraksinya otot sel pada kelenjar susu 
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menyebabkan ASI dialirkan malalui saluran susu ke sinus laktiferus. 

Keseluruhan proses ini disebut refleks oksitosin. Refleks ini sangat 

dipengaruhi oleh emosi ibu. Rasa kasih sayang pada bayi akan 

membantu refleks. Tetapi rasa sakit, khawatir dan kurang percaya diri 

akan mengharnbat refleks ini. 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.5 Refieks Oksitosin 
(Soetjiningsih, 1997) 

 
 

3.  Mekanisme Menyusul (Soetjiningsih, 1997) 

  Bayi yang sehat mempunyai refleks intrinsik yang diperlukan untuk 

berhasil menyusui, yaitu : 

a.  Refleks Mencari (rooting refleks) 

  Mamae ibu yang menempel pada pipi atau daerah sekeliling mulut 

merupakan rangsangan yang menimbulkan refleks mencari pada bayi. 

Ini menyebabkan kepala bayi berputar menuju puting susu yang 

menempel tadi diikuti dengan membuka mulut dan kernudian puting 

susu ditatik masuk ke dalam mulut. 
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b. Refleks Menghisap (sucking refleks) 

  Tekhnik menyusui yang baik adalah apabila areola marnmae 

sedapat mungkin sernuanya masuk ke dalam mulut bayi, tetapi hal ini 

tidak mungkin dilakukan pada ibu-ibu yang areola -mammaenya besar. 

Untuk itu sudah cukup bila rahang bayi supaya menekan sinus 

laktiferus yang terietak di puncak areola marnmae di belakang puting 

susu. Tidak dibenarkan rahang bayi hanya menekan puting susu saja, 

karena bayi hanya dapat menghisap susu sedikit dan ibu akan 

mengalami lecet-lecet pada puting susu. Dengan tekanan bibir dan 

gerakan rahang secara bersama, maka gusi akan menjepit areola 

marnmae dan sinus laktiferus, sehingga air susu akan mengalir ke 

puting susu, selanjutnya bagian belakang lidah menekan puting susu 

pada- langit-langit yang mengakibatkan air susu keluar dari putting 

susu. Cara yang dilakukan oleh bayi ini tidak akan menimbulkan cedera 

pada puting susu. 

 

c. Refleks Menelan (swallowing reffeks) 

 Pada saat air susu keluar dari puting susu, akan disusul dengan 

gerakan menghisap (tekanan negatif yang ditimbulkan oleh otot pipi, 

sehingga pengeluaran air susu akan bertambah dan diteruskan dengan 

mekanisme menelan masuk ke lambung. 
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  Keadaan akan terjadi berbeda bila bayi diberi susu botol di mana 

rahang mempunyai peranan sedikit dalam menelan dot botol, sebab 

susu dengan mudah mengalir dari lubang dot. Dengan adanya gaya 

berat yang disebabkan oleh posisi botol yang dipegang ke arah bawah 

dan selanjutnya dengan adanya hisapan pipi (tekanan negaffl, 

kesemuanya ini akan membantu air susu, sehingga tenaga yang 

diperlukan oleh bayi untuk menghisap susu botol menjadi minimal. 

 

4.  Langkah-langkah Menyusui yang Benar (Soetjiningsih, 1997) 

a. Sebelum menyusui ASI dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan pada 

puting dan di sekitar areola payudara. Cara ini mempunyai manfaat 

sebagai desinfektan dan menjaga kelembaban puting susu. 

b.  Posisi Menyusui 

 Ada berbagi macam posisi menyusui, yang biasa dilakukan adalah 

dengan duduk, berdiri atau berbaring. Ada posisi khusus yang 

berkaitan dengan situasi tertentu seperti ibu paska oprasi sesar, bayi 

diletakan disamping kepala ibu dengan kaki diatas. Menyusui bayi 

kembar dilakukan dengan cara memegang bola, dimana kedua bayi 

disusui bersamaan kiri dan kanan. Pada ASI yang memancar (penuh), 

bayi ditengkurapkan diatas dada ibu, tangan ibu sedikit menahan 

kepala bayi, dengan posisi ini maka bayi tidak akan tersedak. 
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Gambar 2.6. Berbagai macam posisi menyusui 

 

c.  Bayi diletakkan menghadap perut dan payudara ibu. 

1) lbu duduk atau berbaring dengan santai, bila duduk lebih baik 

menggunakan kursi yang rendah (agar kaki ibu tidak menggantung) 

dan punggung ibu bersandar pada sandaran kursi. 

2) Bayi dipegang pada belakang bahunya dengan satu lengan, kepala 

bayi terletak pada lengkung siku ibu (kepala tidak boleh 

menengadah d&n bokong bayi ditahan dengan telapak tangan). 

3) Satu tangan bayi diletakkan di belakang badan ibu dan yang satu di 

depan. 

4)    Perut bayi menempel pada badan ibu, kepala bayi menghadap 

payudara (tidak hanya membelokkan kepala bayi). 

5) Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. 

6) lbu menatap bayi dengan kasih sayang. 
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d.  Payudara dipegang dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang 

dibawah , jangan -menekan puting susu atau areola payudaranya 

saja. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Cara meletakan bayi dan memegang payudara 

  

e.  Bayi diberi rangsangan agar membuka mulut (rooting refleks) dengan 

cara : 

1)    Menyentuh pipi dengan puting susu. 

2)    Menyentuh sisi mulut bayi. 

f. Setelah bayi membuka mulut, dengan cepat kepala bayi didekatkan ke  

payudara ibu dan puting serta areola payudara dimasukkan ke mulut 

bayi 

1) Usahakan sebagian areola payudara dapat masuk ke mulut bayi,  

sehingga puting susu berada dilangit-langit dan. lidah bayi akan 

menekan ASI keluar dari tempat penampungan ASI yang terletak di 

bawah areola payudara. Posisi yang salah, yaltu apabila hanya 
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menghisap pada puting susu saja akan mengakibatkan masukan 

ASI yang tidak adekuat dan puting susu lecet. 

2)  Setelah bayi mulai menghisap payudara tak perlu dipegang . atau 

disang- gah lagi. 

g. Melepas isapan bayi setelah menyusui pada satu payudara sampai 

terasa kosong, sebaiknya diganti dengan payudara yang satunya. 

     Cara melepas isapan bayi: 

1)   Jari kelingking ibu dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut mulut.  

2)  Dagu bayi ditekan ke bawah. 

3) Setelah selesai menyusui AS[ dikeluarkan sedikit kemudian 

dioleskan pada puting susu dan disekitar kalang payudara, biarkan 

kering dengan sendirinya. 

h.  Menyendawakan Bayi 

Tujuan menyendawakan bayi adalah mengeluarkan udara dari lambung 

supaya bayi tidak muntah setelah menyusui.  

Cara menyendawakan bayi: 

1) Bayi digendong tegak dengan bersandar pada bahu ibu, kemudian 

 punggungnya ditepuk perlahan- lahan. 

2) Bayi tidur tengkurap di pangkuan ibu kemudian punggungnya 

ditepuk perlahan.  
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Gambar 2.8. Menyendawakan bayi 

Untuk mengetahui bayi telah menyusui dengan tehnik yang benar 

dapat dil lihat dengan : 

1)    Bayi tampak tenang 

2)    Badan bayi menempel pada badan ibu.  

3)    Mulut bayi terbuka lebar. 

4) Dagu menempel pada payudara ibu. 

5)  Sebagian besar areola payudara masuk ke dalam mulut bayi,  

6)  Bayi tampak menghisap kuat dengan irama perlahan. 

7) Puting susu ibu tidak terasa nyeri. 

8)  Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus.  

9)  Kepala tidak menengadah. 

 

5.  Lama dan Frekuesi Menyusui 

 Sebaiknya menyusui bayi secara tidak di jadwal ( on demand ), 

karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Ibu harus menyusui 

bayinya bila bayi menangis bukan karena sebab lain ( kencing, dsb) atau 
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ibu sudah merasa perlu menyusui bayinya. Bayi yang sehat dapat 

mengosongkan payudara sekitar 5-7 menit dan ASI dalam lambung bayi 

akan kosong dalam waktu 2 jam. Pada awalnya bayi akan menyusu 

dengan jadwal yang tidak teratur, dan akan mempunyai pola tertentu 

setelah 1-2 minggu kemudian. 

 Menyusui yang dijadwal akan berakibat kurang baik karena isapan 

bayi sangat berpengaruh pada rangsangan produksi ASI selanjutnya. 

Dengan menyusui tidak dijadwal sesuai dengan kebutuhan bayi sangat 

berguna, karena dengan sering disusukan akan memacu produksi ASI, 

dan juga dapat mendukung keberhasilan menunda kehamilan. 

 Untuk menjaga keseimbangan besarnya kedua payudara maka 

setiap kali menyusukan harus dengan kedua payudara dan diusahakan 

sampai payudara terasa kosong, agar produksi ASI menjadi lebih baik 

 Selama masa menyusui ibu sebaiknya menggunakan kutang (BH) 

yang dapat menyangga payudara tapi tidak terlalu ketat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Kutang (BH) yang baik untuk ibu menyusui 
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5. Tujuh langkah Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif 

(Soetjiningsih ,1997) 

a. Mempersiapkan payudara bila diperlukan. 

b. Mempelajari ASI dan tatalaksana menyusui. 

c. Menciptakan dukungan keluarga, teman, dan sebagainya 

d. Memilih tempat melahirkan yang "sayang bayi" seperti "rumah sakit 

sayang bayi atau "rumah bersalin sayang bayi". 

e. Memilih tenaga kesehatan yang mendukung pemberian ASI 

eksklusif. 

f. Mancari ahli persoalan menyusui seperti klinik laktasi atau 

konsuftasi untuk persiapan apabila kita menemui kesukaran 

g. Menciptakan suatu sikap yang positif tentang ASI dan manyusui 

 

6.  Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemberian ASI sksklusif 

  Banyak faktor yang mempengaruhi seorang ibu dalam menyusui 

bayinya, beberapa peneliti yang telah dilakukan didaerah perkotaan dan 

perdesaan di Indonesia dan Negara berkembang lainnya, menunjukan 

bahwa faktor system dukungan, pengetahuan ibu terhadap ASI, promosi 

susu formula dan makanan tambahan mempunyai pengaruh terhadap 

praktek pernberian ASI. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat memberikan 

dampak negative maupun positif dalam memperlancar pemberian ASI 

eksklusif (Santosa, 2004). 
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 Adapun faktor lain mempengaruhi pemberian ASI adalah faktor 

sosial budaya ekonomi (pendidikan formal ibu, pendapatan keluarga dan 

status kerja ibu), faktor psikologis (takut kehilangan daya tarik sebagai 

wanita, tekanan batin), faktor fisik ibu (ibu yang sakit, misainya mastitis, 

dan sebagainya), faktor kurangnya petugas keehatan sehingga 

masyarakat kurang mendapat penerangan atau dorongan tentang 

manfaat pemberian ASI eksklusif (Soetjiningsih, 1997). 

 Sementara menurut Utami Roesli (2004), mengungkapkan bahwa 

fenomena kurangnya pemberian ASI eksklusif disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya : pengetahuan ibu yang kurang memadai tentang ASI 

eksklusif, beredarnya mitos yang kurang baik, serta kesibukan ibu bekerja 

dan singkatnya cuti melahirkan, merupakan alasan yang diungkapkan 

oleh ibu yang tidak menyusui secara ekslusif. 

D.  Pengetahuan 

1.  Pengertian Pengetahuan 

 Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang terjadi setelah orang 

melakukan  

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, rasa dan 

raba. Tetapi sebagian besar melalui proses yaitu proses belajar dan 

membutuhkan suatui bantuan misaInya buku. (Notoatmodjo S, 2003) 



 Menurut Lawrence Green (1980), pengetahuan dan sikap seseorang 

terhadap kesehatan merupakan salah satu faktor predisposisi yang 

mempengaruhi perilaku seseorang, jadi jika seorang ibu hamil tidak pernah 

mendapatkan informasi atau penyuluhan mengenai pemberian ASI ekslusif 

dapat berpengaruh dalam memberikan ASI ekslusif pada bayinya di 

kemudian hari. 

 

2.   Tingkatan Pengetahuan 

 Notoatmojo (2003) menyatakan bahwa pengetahuan memiliki enam 

tingkatan, yaitu : 

a. Tahu 

  Adalah sesuatu kemampuan dalam mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Yang termasuk dalam tingkatan pengetahuan ini 

adalah mengingat kembali terhadap suatu hal spesifik yang dipelajari 

dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima. “ 

Tahu” merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja 

untuk mengukur pengetahuan ini adalah : menguarían, 

mengidentifikasi, menyatakan dan lain-lain. Misalnya ibu dapat 

menyebutkan pengertian imunisasi. 

b. Paham 

Merupakan suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterprestasikan materi 

tersebut secara benar. Orang yang telah memahami objek tertentu 

harus mampu menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, 
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meramalkan, terhadap objek yang dipelajari. Misalnya ibu dapat 

menjelaskan usia pemberian imunisasi pada anak. 

c. Aplikasi 

Aplikasi adalah suatu kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi-situasi dan kondisi yang sebenarnya. 

Mengaplikasikan dapat diartikan dengan menggunakan hukum- hukum, 

rumus-rumus, metode, atau prinsip dalarn konteksatau situasi yang 

lain. Misalnya ibu dapat mengaplikasikan cara untuk merawat anak 

akibat reaksi dari pernberian imunisasi. 

d. Analisis  

  Analisis. adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek dalam komponen-komponen tetapi masih di dalam suatu 

struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu saran lain. 

Kemampuan menganalisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja 

seperti: menggambarkan, membedakan, memisahkan, 

mengelompokkan dan lain-lain. 

e.   Sintesis  

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru, dengan kata lain mensintesa adalah kernampuan untuk 

menyusun, merencanakan, meringkas, menyesuaikan, terhadap suaru 

rumusan yang telah ada. 

f.    Evaluasi  

Mengevaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

penilaian terhadap suatu objek. Penilaian-penilaian ini didasarkan pada 
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suatu kriteria yang dilakukan sendiri atau kriteria-kriteria yang sudah 

ada. 

3.  Konsep Perilaku sehat dalam pemberian ASI ekslusif 

 Dari segi biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas 

organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan. Baik yang dapat diamati 

langsung maupun yang tidak dapat diamati langsung (Notoatmodjo 2003), 

sedangkan Skinner (1938), dalam Notoatmodjo seorang ahli psikologi, 

merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang 

terhadap stimulus. 

            Perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan 

yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok atau masyarakat, oleh 

sebab itu dalam rangka membina dan meningkatkan kesehatan masyarakat 

maka intervensi atau yang ditujukan kepada faktor pelaku ini sangat strategis 

(Notoatmodjo,2003).  

            Konsep umum yang digunakan untuk mendiagnosis perilaku adalah 

konsep dari Lawrence Green (1980), dalam Notoatmodjo menurut Lawrence 

Green perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama yakni : 

a.  Faktor-Faktor Predisposisi (Predisposing Faktor) . 

            Faktor-faktor ini mencakup : pengetahuan dan sikap masyarakat 

terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal 

yang berkaitan dengan kesehatan, system nilai yang dianut masyarakat 

tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan sebagainya. 

b.  Faktor-Faktor Pemungkin (Enabling Faktor)     

Faktor-faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas 

kesehatan bagi masyarakat. 



   

Page | 50  
 

  

 

c.  Faktor-Faktor Penguat ( Reinforcing Faktor ) 

       Faktor-faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat 

(toma), tokoh agama (toga), dan perilaku para petugas termasuk petugas 

kesehatan, suami, dalam memberikan dukungannya  kepada seorang ibu 

menyusui dalam memberikan ASI secara ekslusif. 

       Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari 

oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak 

didasari pengetahuan. Penelitian Rogers (1974), dalam Notoatmodjo 

mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru di dalam 

diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yaitu : 

1)  Awareness (kesadaran) yakni orang tersebut menyadari dalam arti   

mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu. 

2)   Interest, yakni orang tertarik kepada stimulus. 

3)   Evaluation (menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut 

bagi dirinya), hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi. 

4)   Trial, orang telah mulai mencoba perilaku baru 

5)  Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran dansikapnya terhadap stimulus. 

 Namun demikian dari penelitian selanjutnya Rogers menyimpulkan 

bahwa perubahan prilaku tidak selalu melewati tahap-tahap diatas apabila 

penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku seperti ini didasari oleh 

pengetahuan, kesadaran dan sikap. 

 Faktor prilaku ini pula dapat mempengaruhi keberhasilan ibu menyusui 

dalam memberikan ASI ekslusif.       
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E. Karakteristik ibu menyusui 

    1. Umur 

 Umur yaitu usia individu yang terhitung mulai  saat dilahirkan sampai 

saat berulang tahun. Semakin cukup umur maka tingkat kematangan dan 

kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja 

(Nursalam, 2001) 

  Dalam kurun waktu reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk 

kehamilan persalinan dan menyusui adalah 20-35 tahun oleh sebab itu 

yang sesuai dengan masa reproduksi sangat baik dan sangat mendukung 

dalam pemberian ASI ekslusif, sedangkan umur yang kurang dari 20 tahun 

dianggap masih belum matang secara fisik mental dan psikologi dalam 

menghadapi kehamilan , persalinan serta pemberian ASI, sedangkan umur 

lebih dari 35 tahun dianggap juga berbahaya sebab baik alat reproduksi 

maupun fisik ibu sudah jauh berkurang dan menurun selain itu bisa terjadi 

resiko bawaan pada bayinya dan juga dapat meningkatkan penyulit pada 

kehamilan , persalinan dan nifas ( Martadisoebrata, 19992)   

 Umur ibu sangat menentukan kesehatan maternal dan berkaitan 

dengan kondisi kehamilan, persalinan dan nifas serta cara mengasuh dan 

menyusui bayinya. lbu yang berumur kurang dari 20 tahun masih belum 

matang dan belum siap dalarn hal jasmani dan sosial dalarn menghadapi 

kehamilan, persalinan serta dalam membina bayi yang dilahirkan (Depkes 

Ri, 1994). Sedangkan ibu yang berumur 20-35 tahun, menurut Hurlock 

(1997) disebut sebagai "masa dewasa" dan disebut juga masa reproduksi, 

di mana pada masa ini diharapkan orang telah mampu untuk memecahkan 
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masalah-masalah yang dihadapi dengan tenang secara emosional, 

terutama dalarn menghadapi kehamilan, persalinan, nifas dan merawat 

bayinya nanti. 

  Pada primipara dengan usia 35 tahun ke atas dimana produksi hormon 

relatif berkurang, mengakibatkan proses laktasi menurun, sedangkan pada 

usia remaja 12-19 tahun harus dikaji pula secara teliti karena 

perkembangan fisik, psikologis maupun sosialnya belum siap yang dapat 

mengganggu keseimbangan psikologis dan dapat mempengaruhi dalam 

produksi ASI. 

  Husaini (1999) mengatakan bahwa umur 35 tahun lebih, ibu 

melahirkan termasuk resiko karena pada usia ini erat kaitannya dengan 

Anemia gizi yang dapat mempengaruhi produksi ASIyang dihasilkan. 

 Berdasarkan hasil penelitian Kusmayanti (2005) bahwa semakin 

meningkat umur maka presentase berpengatahuan semakin baik karena 

disebabkan oleh akses informasi, wawasan dan mobilitas yang masih 

rendah. 

  Menurut pendapat Hurlock.B.E (2002), bahwa semakin meningkatnya  

umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang dalam berfikir  dan 

bekerja akan lebih matang. 

2.  Paritas 

 Paritas adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu 

(Nursalam, 2001).  

Seorang ibu dengan bayi pertamanya mungkin akan mengalami 

masalah ketika menyusui yang sebetulnya hanya karena tidak tahu cara- 

cara yang sebenarnya dan apabila ibu mendengar ada pengalaman 
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menyusui yang kurang baik yang dialami orang lain hal ini memungkinkan 

ibu ragu untuk memberikan ASI pada bayinya ( Perinasia, 2004) 

  Menurut Perinansia (2003), paritas dalam menyusui  adalah 

pengalaman pemberian ASI eksklusif, menyusui pada kelahiran anak 

sebelumnya, kebiasaan menyusui dalarn keluarga serta pengetahuan 

tentang manfaat ASI berpengaruh terhadap, keputusan ibu untuk menyusui 

atau tidak. Dukungan dokter bidan/petugas kesehatan lainnya atau kerabat 

dekat sangat dibutuhkan terutama untuk ibu yang pertama kali hamil. 

Dalarn pemberian ASI eksklusif, ibu yang yang pertama kali menyusui 

pengetahuan terhadap pemberian ASI eksklusif belum berpengalaman 

dibandingkan dengan ibu yang sudah berpengalaman menyusui anak 

sebelumnya. 

Menurut G.J Ebrahim (1978) bahwa faktor emosional dan sosial 

menunjang keberhasilan pemberian ASI. Salah satu faktor yang dapat 

disebutkan diantaranya adalah nasehat dan pengalaman selama masa 

kehamilan , persalinan, Terutama pengalaman menyusui pertamanya. 

 Paritas diperkirakan ada kaitannya dengan arah pencarian informasi 

tentang pengetahuan ibu nifas/menyusui dalam memberikan ASI ekslusif. 

Hal ini dihubungkan dengan pengaruh pengalaman sendiri maupun orang 

lain terhadap pengetahuan yang dapat mempengaruhi perilaku saat ini 

atau kemudian ( Notoatmodjo, 2003 ). Pengalaman yang diperoleh dapat 

memperluas pengetahuan seseorang dalam pernberian ASI hasil 

penelitian Andrianny (2005). Bahwa pengalaman ibu dalam mengurus 

anak berpe- ngaruh terhadap pengetahuannya tentang ASI ekslusif. 

(Soetjiningsih,1997) 
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2.  Pendidikan 

 Tingkat pendidikan ibu yang rendah mengakibatkan kurangnya penge- 

tahuan ibu dalam menghadapi masalah, terutama dalam pemberian ASI 

eksklusif. Pengetahuan ini diperoleh baik secara formal maupun informal. 

Sedangkan ibu-ibu yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, 

umumnya terbuka menerima perubahan atau hal-hal baru guna 

pemeliharaan kesehatannya (Depkes RI, 1996). Pendidikan juga akan 

membuat seseorang terdorong untuk ingin tahu, mencari pengalaman 

sehingga informasi yang diterima akan menjadi pengetahuan (Azwar, 

2000). 

  Pendidikan adalah upaya persuasi atau pembelajaran kepada 

masyarakat agar masyarakat mau melakukan tindakan- tindakan atau 

praktek untuk memelihara (mengatasi masalah) dan meningkatkan 

kesehatannya.  Perubahan atau tindakan pemeliharaan dan peningkatan 

kesehatan yang dihasilkan oleh pendidikan kesehatan ini didasarkan 

pengetahuan dan kesadarannya melalui proses pembelajaran, sehingga 

perilaku tersebut diharapkan akan berlangsung lama ( long lasting ) dan 

menetap ( langgeng ) karena didasari oleh kesadaran. Memegang 

kelemahan dan pendekatan kesehatan ini adalah hasil lamanya, karena 

perubahan perilaku melalui proses pembelajaran yang pada umumnya 

memerlukan waktu lama ( Notoatmodjo, 2003 ). 

 Pendidikan diperkirakan ada kaitannya dengan pengetahuan ibu 

menyusui dalam memberikan ASI ekslusif hal ini dihubungkan dengan 

tingkat pengetahuan ibu bahwa seseorang yang berpendidikan lebih tinggi 
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akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan 

tingkat pendidiakan yang rendah ( Notoatmodjo, 2003 ). 

Penggeseran paradigma itu dipicu oleh tingginya tingkat kebutuhan 

hidup dan meningkatnya pemahaman kaum wanita tentang aktualisasi 

diri. Pendidikan dan kebebasan informasi membuat para wanita masa kini 

lebih berani memasuki wilayah pekerjaan lain yang dapat 

memberdayakan kemampuan dirinya secara maksimal, sehingga ibu 

tidak dapat memberikan ASI ekslusif ( Evi, 1992).  Pendidikan juga akan 

membuat seseorang terdorong untuk ingin tahu, mencari pengalaman 

sehingga informasi yang diterima akan jadi pengetahuan ( Azwar, 2000) 

3.  Pekerjaan 

 Pekerjaan adalah kegitan yang harus dilakukan terutama untuk 

menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarganya ( Nursalam, 2001) 

  Pekerjaan ibu juga diperkirakan dapat mempengaruhi pengetahuan 

dan kesempatan ibu dalam memberikan ASI eksklusif Pengetahuan 

responden yang bekerja lebih baik bila dibandingkan dengan pengetahuan 

responden yang tidak bekerja. Semua ini disebabkan karena ibu yang 

bekerja di luar rumah (sektor formal) memiliki akses yang lebih baik 

terhadap berbagai informasi, termasuk mendapatkan informasi tentang 

pemberian ASI eksklusif (Depkes RI 1999). 

  Seorang ibu yang bekerja akan mempunyai tambahan pendapatan 

bagi keluarganya yang akhirnya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, 

apabila ia tidak bekerja maka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok 

keluarganya, bekerja untuk perempuan sering kali bukan pilihan tetapi 
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karena pendapatan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangganya ( Novaria, 2000) 

  Menurut Utami Roesli ( 2005 ), mengatakan bahwa bekerja bukan 

alasan untuk menghentikan pemberian ASI secara ekslusif selama paling 

sedikit 4 bulan dan bila mungkin sampai 6 bulan, meskipun cuti hamil 

hanya 3 bulan. Dengan pengetahuan yang benar tentang menyusui, 

adanya perlengkapan memerah ASI, dan dukungan lingkungan kerja, 

seorang ibu yang bekerja dapat tetap memberikan ASI secara ekslusif. 

  Menurut hasil penelitian Andryani (2005) diperoleh bahwa sebanyak 

52,5 % ibu menyusui mempunyai pengetahuan yang baik dan 47,5% ibu 

tidak bekerja memiliki pengetahuan kurang baik tentang ASI ekslusif 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A.  Metode Penelitian 

1.   Rancangan Penelitian 

Rancangan atau jenis penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian Deskriptif Kuantitatif. Deskriftif yaitu metode penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan utama untuk melukiskan secara sistimatis fakta 

atau karasteristik populasi tertentu atau bidang tertentu (Iqbal 

Hasan,2002) 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan 

tentang pengetahuan ibu berdasarkan karasteristik umur, pendidikan, 

pekerjaan dan paritas pada ibu menyusui di wilayah kerja Puskesmas 

Sukwarna Kota Bandung.  

2.  Kerangka Konsep Penelitlan  

  Menyusui merupakan proses alamiah dan bagian terpadu dari proses 

reproduksi. Setiap wanita yang dapat dibuahi dan hamil sampai cukup 

bulan akan dapat mengeluarkan air susu (Khairunniyah, 2004). 

 Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan kognitif merupakan faktor 

yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. 

Pengetahuan yang didasari dengan pemahaman yang tepat akan 
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menumbuhkan perilaku baru yang diharapkan. Khususnya kemandirian 

dalam pernberian ASI eksklusif. 

  Pengetahuan ibu menyusui tentang pernberian ASI eksklusif juga 

dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang meliputi usia ibu, paritas, 

pendidikan, dan pekerjaan (Depkes Rl, 1994). 

  Variabel umur mempengaruhi bagaimana ibu mengambil keputusan 

dalam pemberian ASI eksklusif, semakin bertambah umur (tua) maka 

pengalaman dan pengetahuan semakin bertambah (Notoatmodjo, 2003). 

 Tingkat pendidikan ibu yang rendah mengakibatkan kurangnya 

pengetahuan ibu dalarn menghadapi masalah, terutama dalam pemberian 

ASI eksklusif. Pengetahuan ini diperoleh baik secara formal maupun 

informal. Sedangkan ibu-ibu yang mempunyai tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi, umumnya terbuka menerima perubahan atau hal-hal baru 

guna pemeliharaan kesehatannya (Depkes RI, 1996). Pendidikan juga 

akan membuat seseorang terdorong untuk ingin tahu, mencari 

pengalaman sehingga informasi yang diterima akan menjadi pengetahuan 

(Azwar, 2000). 

 Pengetahuan responden yang berkerja lebih baik bila dibandingkan 

dengan pengetahuan responden yang tidak bekerja. Semua ini 

disebabkan karena ibu yang bekerja di luar rumah (sektor formal) memiliki 

akses yang lebih baik terhadap berbagai informasi, termasuk 

mendapatkan informasi tentang pemberian ASI ekslusif (Depkes RI 1999). 

Menurut Perinansia (2003), paritas adalah pengalaman pemberian 

ASI eksklusif, menyusui pada kelahiran anak sebelumnya, kebiasaan 

menyusui dalarn keluarga serta pengetahuan tentang manfaat ASI 
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berpengaruh terhadap keputusan ibu untuk menyusui atau tidak. 

Dukungan dokter, bidan/petugas kesehatan lainnya atau kerabat dekat 

sangat dibutuhkan terutama untuk ibu yang pertama kali menyusui. Dalam 

pemberian ASI eksklusif, ibu yang yang pertama kali menyusui 

pengetahuan terhadap pemberian ASI eksklusif belum berpengalaman 

dibandingkan dengan ibu yang sudah berpengalaman menyusui anak 

sebelumnya 

 Berdasarkan uraian teori dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, 

maka kerangka konsep penelitian yang penulis rancang adalah seperti 

diagram 

berikut ini. 

Bagan 3.1 

Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 = variabel yang diteliti 

 = variabel yang diteliti 

 

Pemberian ASI 
Ekslusif 

Karasteristik Ibu 

Pengetahuan 

1. Umur 

2. Pendidikan 

3. Pekerjaan 

4. Paritas 
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3.  Varlabel Penellitlan 

 Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri sifat atau 

ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu 

konsep pengertian tertentu (Notoatmodjo, 2002). Variabel yang akan 

diteliti adalah: 

a.  Pengetahuan 

b.   Umur 

c.   Pendidikan 

d.   Pekerjaan 

e.   Paritas 

Dengan alasan, semua variabel tersebut memberikan potensi yang 

sangat berpengaruh terhadap pemberian ASI eksklusif. 

4.  Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara 

operasional 

dan berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti untuk 

me lakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu 

objek atau fenomena (Almul, 2002) 

Tabel 3.1 

Definisi Opersional dan Cara Pengukurannya 
 

No Variabel Definisi 
Oprasional 

Cara 
pengukur

an 
Katagori Skala 

ukur 

1 Pengetahu
an Ibu 
menyu sui 
tentang 
ASI 
ekslusif 
 

Segala sesuatu 
yang 
diketahuiatau 
dijawab oleh 
responden 
tentang 
pemberian ASI 

Kuesioner 
 
 
 
 
 
 

1. .Kurang 
apabila 
pertanyaan 
dijawab benar 
oleh Ibu 
<56% 

2.  Cukup, 

Ordin
al 
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ekslusif  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

apabila 
pertanyaan 
dijawab benar 
oleh Ibu 56%-
75% 

3.  Baik, apabila     
pertanyaan 
dijawab benar 
oleh Ibu 76 -
100%  

 
 
 
 
 

2 Umur Usia idividu 
dihitung saat 
dilahirkan sampai 
berulang tahun 
 

Kuesioner 1. < 20 Th 
2. 20-35 Th 
3. > 35 Th 

Ordin
al 

3 Pendidikan Pendidikan formal 
yang pernah 
dicapai 
responden 
berdasarkan 
kepemilikan 
ijazah terakhir 
sampai di 
wawancara  
 

Kuesioner 1 :  SD 
2 :  SLTP 
3 :  SLA 
4 :  PT 

Ordin
al 

4 Pekerjaan Aktivitas yang 
dilakukan diluar 
rumah dengan 
pendapatan yang 
dinyatakan 
dengan uang  
 

Kuesioner 1 : Tidak 
bekerja 
2 : Bekerja 

Nomi
nal 

5 Paritas Jumlah anak 
yang pernah 
dilahirkan ibu  
 

Kuesioner 1 : Melahirkan 
1X 
2 : Melahirkan 
2-4 X 
3 : Melahirkan  
>5 X 
 
 

Ordin
al 
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B.  Populasi dan Sampel 

     1. Populasi 

 Populasi adalah setiap subjek penelitian yang mernenuhi karakteristik 

yang telah ditentukan (Notoatmodjo, 2002). Populasi pada penelitian ini 

adalah semua ibu menyusui yang ada di wilayah kerja Puskesmas 

Sukawarna pada bulan Desember 2006 sebanyak 785 orang. 

 

 2.  Sampel 

   Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih dengan cara 

tertentu hingga dianggap mewakili populasinya (Notoatmodjo, 2002). 

Tekhnik pengambilan sampel dengan cara "quota sampling" yaitu 

pengambilan sampel dengan cara menetapkan sejumiah anggota 

sample secara quoturn atau jatah. Adapun alasan peneliti mengambil 

cara ini adalah populasi sebagai estimasi yang diambil yaitu pada bulan 

Desember 2006 Sampel penelitian ini adalah ibu menyusui  dengan 

rumus perhitungan menurut Notoatmodjo, (2002) sebagai berikut: 

n =          N 
        _________ 

                    Nd2 +1  
 
         n =       785 
                 _________             
                 785.0,12+1 
 
         n = 88,7 (dibulatkan menjadi 89) 

Keterangan : 

N = Besar populasi 

n = Besar sampel 
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d=Tingkat.Kepercayaan/ketepatan yang diinginkan (0,1) (Notoatmodjo, 

2002) 

 Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan jumlah sampel sebesar 

89 orang. Untuk mendapatkan sampel penelitian dilakukan berdasarkan 

Kuesioner yang diberikan  pada saat ibu menyusui melakukan 

kunjungan baik dalam gedung Puskesmas maupun pada saat Posyandu 

di wilayah kerja Puskesmas Sukawarna. 

 

C. Tekhnik Pengumpulan Data dan Prosedur Penelitlan 

 1.  Tekhnik Pengumpulan Data 

 Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah dibuat 

oleh peneliti dengan mengacu pada kerangka konsep ke dalam bentuk 

pertanyaan tertutup dengan memilih alternatif jawaban yang 

disediakan. Pengambilan data dilakukan setelah ibu diberi penjelasan 

telebih dahulu mengenaii tujuan dan tata kerja penelitian serta 

bersedia untuk dijadikan sampel penelitian. Ibu kemudian diminta 

untuk mengisi dengan lengkap kuesioner yang telah disediakan. 

 Tata cara peneltian adalah selama pengambilan data, peneliti 

mendampingi ibu agar dapat memberikan penjelasan terhadap 

pertanyan yang tidak dimengerti oleh ibu. Peneliti memeriksa kembali 

kelengkapan jawaban dari kuesioner yang telah diisi ibu. 

 Kuesioner yang akan diberikan pada responden terlebih dahulu di 

lakukan uji validitas dan reabilitas. 

2.  Prosedur Penelitian 
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 Sebelum dilakukan pengolahan data, variabel penelitian diberikan 

skor dengan bobot jawaban pada tiap pilihan jawaban dari pernyataan 

yang disediakan. 

Pengolahan data yang dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

a. Editing:  

 Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan clan kejelasan 

jawaban kuesioner dan penyesuaian data yang diperoleh dengan 

kebutuhan penelitian hal ini dilakukan di lapangan sehingga apabila 

terdapat data yang meragukan ataupun salah maka akan dijelaskan 

lagi ke responden. 

b. Coding 

Mengkode data merupakan kegiatan mengklasifikasikan data 

memberi kode untuk masing-masing kelas terhadap data yang 

diperoleh dan sumber data yang telah diperiksa kelengkapannya 

c.Skoring 

Pertanyaan yang diberikan skor hanya pertanyaan yang 

berhubungan dengan pengetahuan pernberian ASI eksklusif, tahap ini 

meliputi nilai untuk masing- masing pertanyaan dan penjumlahan hasil 

skoring dari semua pertanyaan. 

d. Entry  

 Data yang sudah diberi kode kemudian dimasukkan ke dalam 

komputer. 

e. Cleaning 
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Merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang dimasukan 

dilakukan bila terdapat kesalahan dalam memasukan data yaitu 

dengan melihat distribusi frekuensi dari variabel-variabel yang diteliti. 

 

D.  Tehnik Analisa Data 

 Analisa data yang akan digunakan adalah analisa secara univariat 

yaitu distribusi frekuensi dari masing masing variabel, dan analisis tabulasi 

silang  yang betujuan untuk menganalisis distribusi frekuensi pengetahuan 

berdasarkan karasteristik ibu Dimana hasil penelitian dilakukan interpretasi 

data dari item pertanyaan dengan cara menghitung presentase jawaban. 

Selanjutnya untuk setiap item yang dijawab diberi nilai sesuai dengan katagori 

yang telah ditentukan. Adapun untuk pengolahan data pengetahuan 

menggunakan presentase dengan rumus: 

                            P=  a    x 100%  
                                   b 
 
Keterangan :  

P  : Persentase 

a  : Jumlah pertanyaan yang dijawab benar. 

b : Jumlah semua pertanyaan. 

 Alasan menggunakan rumus ini, karena jawaban setiap responden 

berbeda dan dihitung berdasarkan setiap jawaban, kemudian interprestasi 

data dari hasil penelitian dikelompokkan dalam 3 kategori, yang mengacu 

pada teori Arikunto (2003), yaitu : 

1. Baik : Bila pertanyaan dijawab benar oleh ibu 76% - 100% 

2. Cukup : Bila pertanyaan dijawab benar oleh ibu 56% - 75% 

3. Kurang : Bila pertanyaan dijawab benar oleh ibu <56% 
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E. Lokasl dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada ibu menyusui di Puskesmas Sukawarna. 

Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2006 – Januari 

2007 sampai jumlah sampel terpenuhi (orang responden). 
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 
 Penelitian ini menggambaran pengetahuan tentang ASI eksklusif 

berda- sarkan karakteristik ibu menyusui dilihat dari umur, paritas, pendidikan 

dan pekerjaan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Sukawarna periode 

Desember 2006- Januari 2007. Penelitian ini dilakukan pada sampel yang 

berjumlah 89 orang dengan menjawab kuesioner yang telah diberikan pada 

saat kunjungan ibu menyusui  baik di Puskesmas maupun di Posyandu. 

 

A.  HASIL PENELITIAN 

 1.  Gambaran Pengetahuan Ibu tentang ASI Eksklusif 

 Pada penelitian ini dibedakan atas ibu yang berpengetahuan baik, 

cukup, kurang baik.  

Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan  

Pengetahuan Ibu Menyusui tentang ASI Eksklusif  
di Puskesmas Sukawarna 

Periode Desember 2006 s/d Januari 2007 
 

Pengetahuan Frekuensi Presentase (%) 
Kurang 36  40,4 
Cukup 33 37,1 
Baik 20 22,5 

Jumlah 89 100,0 
 
   Berdasarkan tabel 4.1 dari 89 responden menunjukkan hampir 

setengah bagian pengetahuan responden berada pada kategori 

 

�
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pengetahuan kurang sebanyak 40,4% (36 orang), sedangkan sebagian 

kecil berada pada kategori pengetahuan baik 22,5% (20 orang).  

 

2. Gambaran Karakteristik Responden 
 
 a. Umur 
 

Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi lbu Menyusui Berdasarkan Umur 

Di Puskesmas Sukawarna 
 Periode Desember 2006 s/d Januari 2007 

 
Umur Frekuensi Presentase (%) 

<20 tahun 0 0 
20 – 35 Tahun 80 89,9 

> 35 Tahun 9 10,1 
Jumlah 89 100,0 

 
  Berdasarkan tabel 4.2 dari 89 responden menunjukkan bahwa 

sebagian besar umur responden termasuk pada kategori kelompok 

umur 20-35 tahun sebanyak  89,9% (80 orang), sedangkan sebagian 

kecil umur responden termasuk pada kategori umur > 35 tahun 

sebanyak   10,1% ( 9 orang). 

 
b. Paritas 

 
Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi lbu Menyusui Berdasarkan Paritas 
Di Puskesmas Sukawarna 

 Periode Desember 2006 s/d januari 2007 
 

Paritas Frekuensi Presentase (%) 
1 kali 36 40,4 

2-4 kali 51 57,3 
>5 kali 2 2,2 

Jumlah 89 100,0 
 

Berdasarkan tabel 4.3 dari 89 responden menunjukkan bahwa 

sebagian besar paritas responden berada pada kategori jumlah 
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persalinan 2-4 kali yaitu 57,3% (51 orang), sedangkan sebagian kecil 

paritas responden berada pada kategori jumlah persalinan > 5 kali 

yaitu 2,2% (2 orang)   

 

c. Pendidikan 

Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Ibu Menyusui Berdasarkan Pendidikan 

Di Puskesmas Sukawarna  
Periode Desember 2006 s/d Januari 2007 

 
Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

SD 27 30,3 
SLTP 16 18,0 
SMA 36 40,4 
PT 10 11,2 

Total 89 100,0 
 

    Berdasarkan tabel 4.4 dari 89 responden menunjukan hampir 

sebagian besar pendidikan responden berada pada katagori 

pendidikan SMA yaitu 40,4% (36 orang), sedangkan sebagian kecil 

pendidikan responden berada pada kategori pendidikan PT yaitu 

11,2% (10 orang).  

  
          d. Pekerjaan 
 

Tabel 4.5 
Distribusi Frekuensi lbu Menyusui Berdasarkan Pekerjaan 

Di Puskesmas Sukawarna  
Periode Desember 2006 s/d Januari 2007 

 
Pekerjaan Frekuensi Presentase (%) 

Bekerja 11 12,4 
Tidak Bekerja 78 87,6 

Jumlah 89 100,0 
 
  Berdasarkan tabel 4.5 dari 89 responden menunjukkan bahwa 

yang sebagian besar responden  berada pada kategori ibu tidak 
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bekerja sebanyak 87,6% (78 orang), sedangkan sebagian kecil dari 

responden berada pada kategori ibu bekerja sebanyak 12,4% (11 

orang). 

 

4. Gambaran Pengetahuan Ibu Menyusui tentang ASI Eksktualf 

BerdasarKarakteristik lbu 

a. Gambaran Pengetahuan lbu Menyusui Berdasarkan Umur 
 

Tabel 4.6 
Distribusi Pengetahuan lbu Menyusui Tentang ASI Eksklusif  

Berdasarkan Umur Di Puskesmas Sukawarna  
Periode Desember 2006 s/d Januari 2007 

 
Pengetahuan Ibu Tentang ASI Ekslusif 

Kurang Cukup Baik 
 

Umur 
f % f % f % 

Tota
l 

< 20 th 0 0 0 0 0 0 0 
20-35 th 35 43,8 26 32,5 19 23,

8 
80 

>35 th 1 11,1 7 77,8 1 11,
1 

9 

Jumlah 36 40,4 33 37,1 20 22,
5 

89 

 
 

  Berdasarkan pada tabel 4.5 dari 89 responden, menunjukan bahwa 

sebagian besar responden yang berpengetahuan baik berada pada 

kategori umur 20-35 tahun yaitu 23,8% (19 orang) sedangkan sebagian 

kecil responden yang berpengetahuan baik berada pada kategori umur   

> 35 tahun yaitu 11,1% (1 orang).  
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           b. Gambaran Pengetahuan Menyusui lbu Berdasarkan Paritas 

Tabel 4.7 
Distribusi Pengetahuan lbu Menyusui Tentang ASI Eksklusif 

Berdasakan Paritas Di Puskesmas Sukawarna 
Periode Desember 2006 s/d Januari 2007 

 
Pengetahuan Ibu Tentang ASI Ekslusif 

Kurang Cukup Baik 
 

Paritas 
f % f % f % 

Tota
l 

1 kali 19 52,8  11 30,6 6 16,
7 

36 

2-4 kali 17 33,3  20 39,2 14 27,
5 

51 

>5 kali 0 0 2 100 0 0 2 
Jumlah 36 40,4 33 37,1 20 22,

5 
89 

 

Berdasarkan pada tabel 4.6 dari 89 responden menunjukan bahwa 

sebagian besar responden yang berpengetahuan baik berada pada 

kategori paritas dengan jumlah persalinan 2-4 kali yaitu 27,5% (14 

orang), sedangkan sebagin kecil responden yang berpengetahuan baik 

berada pada kategori paritas dengan jumlah persalinan 1 kali yaitu 

16,7% (6orang).  
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c. Gambaran Pengetahuan lbu Menyusui Berdasarkan Pendidikan 

 
Tabel 4.8 

Distribusi Pengetahuan lbu Menyusui Tentang ASI Eksklusif 
Berdasakan Pendidikan Di Puskesmas Sukawarna  

Periode Desember 2006 s/d Januari 2007  

Pengetahuan Ibu Tentang ASI Ekslusif 
Kurang Cukup Baik Pendidikan 
f % f % f % 

Tota
l 

SD   13 48,1  12  
44,4 

2 7,4 27 

SMP 10 62,5  4 25,0 2 12,
5 

16 

SMA 13 36,1 11  
30,6 

12 33,
3 

36 

PT  0 0 6 60 4 40 10 
Total 36 40,4  33  

37,1 
20 22,

5 
89 

 
  Berdasarkan pada tabel 4.6 dari 89 responden menunjukan bahwa 

sebagian besar responden yang berpengetahuan baik berada pada 

kategori pendidikan PT yaitu 40% (4 orang), sedangkan sebagian kecil 

responden yang berpengetahuan baik berada pada kategori 

pendidikan SD yaitu 7,4% (2 orang) 

d. Gambaran Pengetahuan Ibu Menyusui berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.9 
Distribusi Pengetahuan lbu Menyusui Tentang ASI Eksklusif 

Berdasarkan Pekerjaan Di Puskesmas Sukawarna 
Periode Desember 2006 s/d Januari 2007  

 
Pengetahuan Ibu Tentang ASI Ekslusif 

Kurang Cukup Baik 
 

Pekerjaan 
f % f % f % 

Tota
l 

Bekerja 2 18,2 4  
36,4 

5 45,
5 

11 

Tidak bekerja  34  
43,6 

 29 37,2 15 19,
2 

78 

Jumlah  36 40,4 33  
37,1 

20 22,
5 

89 
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 Berdasarkan pada tabel 4.8 dari 89 responden menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden yang berpengetahuan baik ada pada 

kategori ibu yang bekerja yaitu 45,5% (5 orang), sedangkan sebagian 

kecil responden yang berpengetahuan baik berada pada karegori ibu 

yang tidak bekerja yaitu 19,2% (15 orang).  

 

B.   PEMBAHASAN 

  Pemberian ASI ekslusif sangat penting, karena ASI adalah satu-

satunya makanan dan minuman terbaik untuk bayi dalam masa 6 bulan 

pertama kehidupannya, bahkan pemberian ASI secara ekslusif 

diperkirakan dapat menekan angka kematian. 

  Banyak faktor yang mempengaruhi ibu dalam pemberian ASI 

ekslusif diataranya menurut Soetjiningsih (1997) yaitu pengetahuan ibu 

tentang ASI ekslusif. Pengetahuan atau kognitif hal yang sangat penting 

dalam membentuk tindakan seseorang . Dari pengalaman dan penelitian 

terbukti bahwa perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih langgeng 

dari pada perilaku yang tidak didasari pengetahuan. Bahwa selama ini 

terdapat beberapa masalah dalam upaya peningkatan pemberian ASI 

ekslusif salah satunya kurang memadainya pengetahuan ibu mengenai 

pentingnya ASI ekslusif sehingga keluarga tidak dapat memilih makanan 

yang terbaik yang harus diberikan pada anaknya dan kekeliruan persepsi 

bahwa  susu formula lebih baik dari pada ASI, sehingga  dapat 

menyebabkan tidak diberikan ASI secara ekslusif kepada bayinya. 
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1. Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang ASI Ekslusif 

 Berdasarkan hasil penelitian hampir sebagian besar pengetahuan 

ibu tentang ASI ekslusif kurang yaitu sebesar 40,4% (36 orang), hal ini 

terutama tercermin dari pengetahuan ibu terhadap kandungan ASI, 

dimana pada umumnya ibu tidak mengetahui bahwa ASI mengandung 

semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh bayi dan mengenai keunggulan 

ASI para ibu kurang mengetahui manfaat ASI bagi ibu, bayi dan negara, 

Ibu tidak mengetahui bahwa menyusui secara eksklusif dapat 

menjarangkan kehamilan, sementara manfaat ASI bagi bayi dapat 

meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi dan bagi suatu 

Negara dapat mengurangi devisa terhadap pembelian susu formula 

(Utami Roesli, 2004). 

Hal tersebut disebabkan karena Pengetahuan ibu dapat dipengaruhi 

oleh pengetahuan dan informasi yang didapat oleh ibu tentang ASI 

eksklusif. Pengetahuan atau kognitif merupakan hal yang sangat penting 

dalam membentuk tindakan seseorang, salah satunya kurang 

memadainya pengetahuan ibu mengenai pentingnya ASI eksklusif yang 

menjadikan penyebab atau masalah dalam peningkatan pemberian ASI 

eksklusif. (Novaria, 2000). Salah satu pra kondisi yang menyebabkan 

rendahnya pemberian ASI eksklusif adalah masih kurangnya 

pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan. Khususnya ibu-ibu yang 

mempunyai bayi dan tidak menyusui secara eksklusif (www.indosiar.com)  

 Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Notoatmodjo (2003) ibu 

yang memiliki pengetahuan kurang tentang pentingnya pemberian ASI 

ekslusif cenderung memiliki prilaku yang kurang baik dalam pemberian 
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ASI eksklusif. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Purwanti 

(2004) bahwa para ibu beranggapan makanan pengganti ASI (susu 

formula) dapat membantu ibu dan bayinya, sehingga ibu tidak 

memberikan ASI secara ekslusif kepada bayinya. 

2. Pengetahuan Ibu MenyusuiTentang ASI Ekslusif Berdasarkan 

Umur 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar 

yang berpengetahuan baik tentang ASI ekslusif berada pada kategori  

umur antara 20-35 tahun, yaitu sebanyak 23,8% (14 orang). Sedangkan 

sebagian kecil yang berpengetahuan baik beada pada kelompok umur 

>35 tahun yaitu 11,1% (1 orang). Hal tersebut disebabkan pada usia 20-

35 tahun responden banyak yang bekerja dan pada saat tersebut 

responden dalam keadaan masa produktif / aktif sehingga keterpaparan 

informasi ASI ekslusif lebih besar.  Sedangkan pada umur > 35 tahun hal 

tersebut walaupun  pengalaman ibu akan pemberian  ASI ekslusif cukup 

banyak tetapi informasi yang didapat kurang, karena pada saat usia 

tersebut sebagian besar ibu tidak seaktif usia 20-35 tahun dengan 

berbagai kesibukan yang dialaminya.  

 Hal tersebut tidak sesui dengan pendapat Notoatmodjo (2003), yang 

mengatakan bahwa umur mempengaruhi pengetahuan seseorang, 

karena semakin tua usia maka pengetahauan semakin bertambah. Juga 

menurut (Soetjiningsih, 1997), bahwa usia ibu mempengaruhi bagimana 

ibu mengambil keputusan dalam pemeliharaan kesehatan dirinya, 

semakin bertambah usia maka pengalaman dan pengetahuan semakin 
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bertambah. Atau dengan usia yang bertambah pengalaman terhadap 

pengetahuan dan sumber informasi yang didapat lebih  baik. 

Tetapi hal tersebut lebih sesuai dengan penelitain Soetjiningsih 

(1997), tidak hanya tingkat pengetahuan yang mempengaruhi seseorang 

dalam memberikan ASI eksklusif tetapi dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti : 

a. Faktor sosial budaya antara yang lain meniru teman, tetangga, yang 

memberikan susu botol. 

b.   Faktor psikologis antara lain takut kehilangan daya tarik sebagai 

seorang wanita dan tekanan batin. 

c. Faktor kurangnya petugas kesehatan dalam memberikan sumber 

informasi atau penerangan dan dorongan tentang manfaat pemberian 

ASI pada masyarakat. 

d. Meningkatnya promosi susu kaleng sebagai pengganti ASI 

3.    Pengetahuan lbu Menyusui Tentang ASI Eksklusif Berdasarkan 
Paritas 
 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar 

berpengetahuan baik berada pada kategori paritas dengan jumlah 

persalinan 2-4 kali yaitu 27,5% (14 orang) sedangkan sebagin kecil yang 

berpengetahuan baik berada pada kategori paritas dengan jumlah 

melahirkan 1 kali sebanyak 16,7%% (6 orang). Hal tersebut karena 

jumlah paritas dapat berpengaruh terhadap pengetahuan, dan dengan 

semakin meningkatkan kemajuan teknologi informasi memungkinkan 

setiap individu mendapatkan informasi dari manapun tanpa batas, 

sedangkan informasi yang baik tepat dan akurat akan mempengaruhi 

pengetahuan seseorang tentang suatu objek. Begitu pula  beberapa 
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sumber informasi sangat berperan dalam mengubah pola pikir ataupun 

pengetahuan seseorang tentang ASI eksklusif. Hal tersebut sesuai 

dengan penelitian Notoatmodjo (2003), pengetahuan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya oleh pengalaman yang diperoleh seseorang. 

Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman sendiri maupun orang lain. 

Pengalaman yang diperoleh dapat memperluas pengetahuan seseorang 

dalam pernberian ASI. Juga sesuai dengan hasil penelitian Andrianny 

(2005) bahwa pengalaman ibu dalam mengurus anak berpengaruh 

terhadap pengetahuannya tentang ASI ekslusif. (Soetjiningsih,1997) 

  Teori yang dinyatakan oleh Notoatmodjo (2003) bahwa paritas 

diperkirakan ada kaitannya dengan arah pencarian informasi tentang 

pengetahuan ibu menyusui dalam memberikan ASI ekslusif. Hal ini 

dihubungkan dengan pengaruh pengalaman sendiri maupun orang lain 

terhadap pengetahuan yang dapat mempengaruhi perilaku saat ini atau 

kemudian, sangat sesuai dengan hasil penelitian ini 

  Selain itu karena seorang ibu dengan anak pertamanya ,mengalami 

masalah ketika menyusui yang sebetulnya hanya karena tidak tahu cara 

menyusui dan pengalaman yang kurang baik yang dialami oleh orang lain 

atau dirinya memungkinkan ibu ragu untuk memberikan ASI eksklusif 

pada bayinya (Perinasia, 2004). Menurut hasil penelitian Perinasia (2003) 

paritas dalam menyusui adalah pengalaman pemberian ASI ekslusif / 

menyusui pada kelahiran anak sebelumnya, dimana kebiasaan menyusui 

dalam keluarga serta pengetahuan tentang manfaat ASI berpengaruh 

terhadap keputusan ibu untuk menyusui atau tidak. Dukungan Dokter, 

Bidan, Petugas kesehatan lainnya atau kerabat dekat sangat dibutuhkan 
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terutama untuk ibu yang pertama menyusui dalam pemberian ASI 

ekslusif. Ibu yang pertama kali menyusui pengetahuan terhadap 

pemberian ASI ekslufif belum berpengalaman dibanding dengan ibu yang 

sudah menyusui anak sebelumnya. 

4.  Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang ASI Ekslusif Berdasarkan 

Pendidikan 

  Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar 

responden yang berpengetahuan baik berada pada kategori pendidikan 

PT yaitu 40% (4orang), sedangkan sebagian kecil responden yang 

berpengetahuan baik berada pada kategori pendidikan SD yaitu 7,4% (2 

orang), Dalam hal ini jelas bahwa dengan pengetahuan yang tinggi 

wawasan dan usaha untuk mecari informasi akan lebih luas, karena 

orang yang memiliki dasar pendidikan yang tinggi lebih mudah mengerti 

dan memahami informasi yang diterimanya  bila dibanding dengan 

respoden yang berpendidikan lebih rendah. 

 Hal ini sesuai dengan teori yang didapat dimana semakin tinggi 

pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, maka semakin baik 

pengetahuan dan lebih luas dibandingkan dengan tingkat pendidikan 

yang rendah (Notoatmodjo, 2003). Pendidikan juga akan membuat 

seseorang terdorong untuk ingin tahu, mencari pengalaman sehingga 

informasi yang diterima akan jadi pengetahuan ( Azwar, 2000). Selain itu 

menurut Notoatmojo (2003), pendidikan ibu dapat mempengaruhi tingkat 

penge- tahuan ibu tersebut yang kiranya dapat mengubah sikap dan 

menanamkan tingkah laku baru 
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5.  Pengetahuan ibu Menyusui Tentang ASI Eksklusif Berdasarkan 

Pekerjaaan 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yang berpengetahuan baik ada pada kategori ibu yang bekerja 

yaitu 45,5% (5 orang), sedangkan sebagian kecil yang berpengetahuan 

baik berada pada karegori ibu yang tidak bekerja yaitu 19,2% (15 orang). 

Hal ini disebabkan ibu yang bekerja mempunyai lingkungan yang lebih 

luas sehingga informasi yang didapatpun lebih banyak, sedangkan bagi 

ibu yang tidak bekerja apabila informasi dari lingkungannya kurang maka 

pengetahuannyapun kurang, apalagi bila ibu tersebut tidak aktif dalam 

mengikuti berbagai kegiatan kesehatan maka informasi yang diterimanya 

akan lebih sedikit. 

 Hal ini sesuai dengan penelitian Purwanti (2004) yang mengatakan 

bahwa ibu yang tidak bekerja kurang mendapatkan informasi tentang ASI 

eksklusif disebabkan karena ibu kurang memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan pertukaran informasi dan pengalaman baik dari lingkungan 

kerja maupun dari luar (Purwanti, 2004). Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Andriany (2005) bahwa ibu yang tidak bekerja memiliki 

pengetahuan yang kurang baik tentang ASI eksklusif.  

 Selain itu pekerjaan ibu juga dapat mempengaruhi pengetahuan 

dalam memberikan ASI ekslusif. Pengetahuan ibu yang bekerja lebih baik 

di banding dengan ibu yang tidak bekerja. Semua ini disebabkan karena 

ibu yang bekerja memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai 

informasi termasuk mendapatkan informasi tentang pemberian ASI 

ekslusif. (Depkes RI, 1999)  
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 Adanya penggeseran paradigma yang dipicu oleh tingginya tingkat 

kebutuhan hidup dan meningkatnya pemahaman kaum wanita tentang 

aktualisasi diri. Pendidikan dan kebebasan informasi membuat para 

wanita masa kini lebih berani memasuki wilayah pekerjaan lain yang 

dapat memberdayakan kemampuan dirinya secara maksimal, sehingga 

ibu tidak dapat memberikan ASI ekslusif ( Evi, 1992). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian terhadap 89 orang ibu menyusui berdasarkan 

hasii analisis dan pembahasan mengenai gambaran pengetahuan ibu 

menyusui tentang ASI eksklusif berdasarkan karakteristik ibu  di 

Puskesmas Sukawarna pada bulan Desember 2006 – Januari 2007 dapat 

disimpulkan sebagai berikut  

1.  Gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang ASI ekslusif hampir 

sebagian besar mempunyai tingkat penetahuan kurang yaitu sebanyak 

40,4 % (36 orang). 

2. Gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang ASI eksklusif 

berdasarkan umur menunjukkan hampir sebagian besar yang 

bepengetahuan baik berada pada kategori  umur antara 20-35 tahun  

yaitu sebanyak 23,8% (14 orang), sedangkan sebagian kecil yang 

berpengetahuan baik berada pada kategori umur >35 tahun, yaitu 

11,1% (1 orang). Penelitian ini menunjukan bahwa umur yang lebih 

tinggi tidak selalu berpengetahuan lebih baik dari pada umur yang lebih 

rendah. 

3.   Gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang ASI eksklusif 

berdasarkan paritas menunjukan bahwa sebagian besar responden 

yang berpengetahuan baik berada pada kategori paritas dengan 
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jumlah persalinan 2-4 kali yaitu 27,5% (14 orang), sedangkan sebagian 

kecil responden yang berpengetahuan baik berada pada kategori 

paritas dengan jumlah persalinan 1 kali yaitu 16,7% (6 orang). 

Penelitian ini menunjukan bahwa paritas dapat mempengaruhi 

pengetahuan ibu menyusui tetang ASI ekslusif 

4.  Gambaran pengetahuan ibu tentang ASI ekslusif berdasarkan tingkat 

Pendidikan menunjukan bahwa sebagian besar responden yang 

berpengetahuan baik berada pada kategori pendidikan PT yaitu 40% (4 

orang), sedangkan sebagian kecil yang berpengetahuan baik berada 

pada kategori pendidikan SD yaitu 7,4% (2 orang). Penelitian ini 

menunjukan bahwa tingkat Pendidikan yang tinggi pengetahuannya 

lebih baik dari pada yang berpendidikan rendah.  

5.  Gambaran pengetahuan ibu menyusui tentang ASI ekslusif 

berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yang berpengetahuan baik ada pada kategori ibu yang 

bekerja yaitu 45,5% (5 orang), sedangkan sebagian kecil responden 

yang berpengetahuan baik berada pada karegori ibu yang tidak bekerja 

yaitu 19,2% (15 orang). Penelitian ini menunjukan bahwa ibu yang 

bekerja pengetahuannya lebih baik dari ibu yang tidak bekerja. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat penulis 

sampaikan guna meningkatkan cakupan ASI ekslusif di wilayah kerja 

Puskesmas Sukawarna adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas tentang manfaat 

ASI ekslusif sehingga menjadi dorongan baginya untuk selalu 
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memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu selama hamil, nifas dan saat 

menyusui 

b.  Perlu diadakanya kegiatan untuk peningkatan pengetahuan tentang 

manfaat ASI eksklusif dan manajemen laktasi, baik kepada  ibu hamil, 

ibu nifas, dan menyusui dengan meningkatkan  penyuluhan pada 

setiap kesempatan bisa berupa leaflet, brosur, buku petunjuk secara 

baku, yang dapat digunakan setiap kali melakukan pemeriksaan atau 

penyuluhan langsung baik perorangan maupun  kelompok di  wilayah 

kerja Puskesmas Sukawarna 

c. Diperlukan pembentukan kelompok pendukung pemberian  ASI yang 

tediri dari orang-orang yang bisa mempengaruhi ibu dalam pemberian 

ASI eksklusif. Meningkatkan kemapuan / pengetahuan  kader  tentang 

ASI ekslusif.melalui pelatihan dan mengaktifkan kembali KPKIA 

sebagai wadah pemberian informasi bagi ibu-ibu balita. 

d.  Mempunyai ruangan khusus dalam meningkatkan promosi ASI yaitu 

mempunyai pojok ASI sehingga ibu-ibu dapat memberikan ASI pada 

saat menunggu waktu pemeriksaan, atau menanyakan langsung 

kepada petugas akan masalah-masalah yang terjadi pada saat 

memberikan ASI ekslusif. 
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