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ABSTRAK 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

SKRIPSI,  29 Septembaer 2017 

 

FULGENSIA RINA  

 

Hubungan Perilaku Konsumsi Alkohol, Jamu, Pantang Makan dan Makanan 

Seimbang Dengan Pemberian ASI  Pada Bayi 0 – 6 Bulan (Studi Pada Bayi 0-6 

Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Menjalin). 

 

XI + 74 Halaman + 14 tabel + 2 Gambar + 9Lampiran 

 

Asupan zat gizi seseorang ditentukan oleh kebisaan makan dan frekwensi makan. 

Cara yang paling bisa di percaya mengetahui bayi cukup ASI atau tidak, yaitu 

dengan frekuensi menyusui, baiknya bayi di berikan ASI lebih dari 10 kali 

perharinya. Berdasarkan Profil Kesehatan Puskesmas Menjalin Pada tahun 2015 

jumlah bayi yang berusia 0 – 6 bulan sebanyak 190 bayi dan bayi yang mendapat 

ASI sebanyak 139 (73,16%) bayi dan 51 (26,85%) bayi yang  tidak mendapatkan 

Asi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perilaku konsumsi 

alkohol, jamu, pantang makandan makanan seimbang dengan pemberian ASI  Pada 

Bayi 0 – 6 Bulan Di wilayah kerja Puskesmas Menjalin.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam rancangan adalah analitik observasional 

dengan pendekatan cross sectional.Besar sampel penelitian sebanyak 60 sampel, 

diambil dengan cara Proportionate random sampling. Uji statistik yang digunakan 

adalah uji Chi square. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada hubungan perilaku komsumsi alkohol 

(p value = 0,012) tidak ada hubungan perilaku komsumsi jamu penghangat badan 

(p value = 1.000) tidak ada hubungan perilaku pantang makan (p value = 0,783), 

tidak ada hubungan perilaku komsumsi makanan ibu menyusui (p value = 0,675) 

dengan pemberian ASI di wilayah kerja puskesmas menjalin, kecamatan menjalin, 

kabupaten landak. 

Saran bagi kader kesehatan, perawat, bidandan bagian konseling gizi puskesmas 

untuk selalu memberikan informasi bagi ibu menyusui tentang pentingnya asupan 

gizi seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, buah-buahan dan sayuran 

pada ibu menyusui untuk menunjang lancarnya produksi ASI. 

 

Kata Kunci : Alkohol, Jamu, Pantang Makan, Makanan Seimbang, ASI, Bayi,  

    Puskesmas, Menjalin 

Pustaka : 31 (2003-2015) 

 

 



 
 

 

ABSTRACK 

 

FACULTY OF HEALTH SCIENCES 

THESIS, 29  SEPTEMBER 2017 

 

FULGENSIA RINA  

 

Alcohol Consumption Behavior Relationships, Herb, Abstinence Makan dan 

Balanced Food With Breastfeeding In Infants 0-6 Months (Study of Infants 0-6 

Months On Establishing Puskesmas). 

  

XI + 80 pages + 25 tables + 2 pictures + 7 Appendix 

 

A person's nutrient intake is determined by the ability to eat and eating frequency. 

The best way to know a baby can trust enough milk or not, that with the increasing 

weight of the baby, the baby should grow west bodies of at least 500 grams per 

month, or 125 grams per week. Based Health Center Health Profile Establish In 

2015, the number of infants aged 0-6 months as many as 190 babies and infants 

who are breastfed as much as 139 (73.16%) infants and 51 (26.85%) infants who do 

not get Asi. The purpose of this study was to determine the relationship of alcohol 

consumption behavior, herbs, abstain from food and balanced by breastfeeding In 

Infants 0-6 Months In Puskesmas Establishing. 

This type of research used in the design is an analytic observational with cross 

sectional approach. Large samples are 60 samples, taken by Proportionate random 

sampling. The statistical test used was chi square test. 

These results indicate that there is a relationship behaviors consumption of alcohol 

(p value = 0.012) no relationship behavior consumes herbal body warmers (p value 

= (1.000) there are behavioral relationships abstinence meal (p value = 0.783), there 

is a relationship behaviors consumption of food nursing mothers (p value = 0.675) 

with breast-feeding in the work area to establish health centers, sub braid, hedgehog 

district. 

Advice for health workers, nurses, midwives and health center section nutritional 

counseling to always provide information for breastfeeding mothers about the 

importance of nutrition in nursing mothers to support the smooth production of 

milk. 

 

Keywords :Alcohol, Herbs, Abstinence Balanced Foods, Mother's Milk, 

                          Infant 

Library : 31 (2003-2015) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah 

menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan 

meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi 

mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan 

tumbuh kembangnya.  ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi yang 

mengandung sel darah putih, protein dan zat kekebalan yang cocok untuk bayi. 

ASI membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal serta 

melindungi terhadap penyakit (Depkes, 2013).  

Menyusui juga mendukung kemampuan seorang anak untuk belajar dan 

membantu mencegah obesitas dan penyakit kronis di kemudian hari. Penelitian 

terbaru di Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan penghematan besar dalam 

layanan kesehatan, karena anak yang mendapat ASI jatuh sakit jauh lebih 

jarang daripada anak yang tidak disusui. Selain manfaat bagi bayi, ibu yang 

memberikan ASI eksklusif juga berkecenderungan lebih kecil untuk menjadi 

hamil lagi dalam enam bulan pertama setelah melahirkan, lebih cepat pulih dari 

persalinan, dan lebih cepat kembali ke berat badan sebelum hamil. Bukti-bukti 

menunjukkan bahwa mereka mengalami lebih sedikit depresi pasca-melahirkan 

dan juga menurunkan risiko kanker ovarium dan payudara di kemudian hari 

(UNICEF 2013).  
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Menurut  United Nations Children’s Fund (UNICEF) menyatakan 

Kamboja berhasil meningkatkan tingkat pemberian ASI eksklusif untuk bayi di 

bawah 6 bulan secara drastis dari 11,7 persen pada tahun 2000 menjadi 74 

persen pada tahun 2010. Togo dan Zambia juga meningkat dari 10 dan 20 

persen pada akhir tahun 1990 menjadi lebih dari 60 persen pada tahun 2000.  

Pada sisi lainnya, tingkat pemberian ASI eksklusif di Tunisia turun drastis dari 

46,5 persen di tahun 2000 menjadi hanya 6,2 persen pada akhir dekade ini.  

Tingkat pemberian ASI eksklusif di Indonesia menurun dan Nigeria tidak ada 

perbaikan selama bertahun-tahun, dan beberapa angka terendah di dunia adalah 

di Somalia, Chad dan Afrika Selatan (UNICEF 2013).  

Hasil Riskesdas (2013) menunjukkan kecenderungan proses mulai 

menyusu pada anak 0-23 bahwa proses menyusu kurang dari satu jam (inisiasi 

menyusu dini) meningkat menjadi 34,5 persen (2013) dari 29,3 persen (2010). 

Persentase pemberian ASI pada bayi 0-6 bulan di Indonesia pada tahun 2013 

sebesar 54,3%, sedikit meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang 

sebesar 48,6%.(Riskesdas, 2013). 

Rendahnya cakupan ASI eksklusif di provinsi Kalimantan Barat pada 

tahun 2013 tidak jauh berbeda dengan cakupan ASI menurut Kabupaten/Kota 

yang ada di Kalimantan Barat tahun 2013 yaitu hanya 47,3% saja, dimana 

cakupan ASI tertinggi adalah Kabupaten Sambas 85,23%, dan cakupan ASI 

terendah adalah Kabupaten Ketapang 25,68% (Dinkes Provinsi Kalbar, 2013).  



 
 

 

Berdasarkan data dari profil Dinas Kesehatan Kabupaten Landak bahwa 

cakupan ASI  terendah di Kabupaten Landak yaitu pada tahun 2012 hanya 55,3 

%, tahun 2013 sebesar 58,68% dan pada tahun 2014 sebesar 65,64%. 

Cakupan ini masih jauh dari harapan bila dibandingkan Standar 

Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota yang menetapkan bahwa persentase bayi 

yang mendapat ASI eksklusif adalah 80% (Kemenkes, 2014). Rendahnya 

pencapaian cakupan ASI eksklusif di Kabupaten Landak tentu tidak terlepas 

dari rendahnya pencapaian di kecamatan di Kabupaten Landak. 

Berdasarkan Profil Kesehatan Puskesmas Menjalin pada tahun 2013 

jumlah bayi yang berusia 0-6 bula sebanyak 217 bayi dan bayi yg mendapat 

ASI sebanyak 151 (69,59%) bayi  dan 66 (30,41%) bayi yang tidak mendapat 

ASI. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah bayi yang berusia 0 – 6 bulan 

sebanyak 216 bayi dan bayi yang mendapat ASI sebanyak 149 (68,98%) bayi 

dan 67 (31,02%) bayi yang tidak mendapatkan ASI. Pada tahun 2015 jumlah 

bayi yang berusia 0 – 6 bulan sebanyak 190 bayi dan bayi yang mendapat ASI 

sebanyak 139 (73,16%) bayi dan 51 (26,85%) bayi yang  tidak mendapatkan 

Asi. 

Air susu ibu (ASI) adalah makanan makanan terbaik dan alamiah bagi 

bayi karena mengandung semua bahan yang di perlukan oleh bayi. Pemberian 

ASI saja sampai bayi berumur enam bulan di sebut dengan ASI Ekslusif. 

Selanjutnya ASI diteruskan hingga anak berusia 2 tahun (Fikawati dkk, 2015). 

Rendahnya cakupan ASI tentu dilatar belakangi oleh berbagai faktor, 

hasil penelitian Anggorowati (2011) membuktikan bahwa dukungan keluarga 



 
 

 

berpengaruh terhadap pemberian ASI oleh ibu. Menurut hasil penelitian 

Nurhayati (2013) ada hubungan antara pola nutrisi ibu dengan kecukupan ASI. 

Hasil penelitian Maria Anggriani Somi ada hubungan antara status pekerjaan 

dengan pemberian ASI pada bayi selama 6 bulan.  

Menyusui merupakan cara alamiah untuk memberikan makanan dan 

minuman pada awal kehidupan bayi. Pada masa menyusui kebutuhan  gizi ibu 

perlu diperhatikan karena ibu tidak hanya harus mencukupi kebutuhan dirinya 

melainkan harus memproduksi ASI bagi bayinya.Makanan yang dianjurkan 

berupa Energi,  Lemak, Karbohidrat dan  Vitamin dan Mineral sesuai AKG. 

Dampak bayi yang tidak diberi ASI yaitu Daya tahan tidak optimal, 

perkembangan otak kurang, perkembangan gigi dan rahang kurang, pampak 

psikologis kedekatan dengan ibu kurang, dan sering timbul alergi dan ruam 

(Kemenkes, 2011). 

Agar ibu menghasilkan 1 liter ASI diperlukan pula makanan tambahan. 

Apabila ibu yang sedang menyusui bayinya tidak mendapatkan tambahan 

makanan, tentu akan berakibat terjadinya kemunduran dalam pembuatan dan 

produksi ASI. Terlebih lagi jika pada masa kehamilan ibu juga mengalami 

kekurangan gizi. Status gizi ibu menyusui disebabkan oleh banyak faktor, salah 

satu diantaranya adalah pola makan atau asupan zat gizi ibu.  

Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan 

jenis makanan dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan, 

status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit (Depkes RI, 

2009). Pola makan yang baik adalah pola makan yang seimbang, memenuhi 



 
 

 

kebutuhan gizi ibu baik dari jenis maupun jumlah. Dalam kehidupan sehari-

hari, tidak jarang ditemukan ibu menyusui mengalami kekurangan asupan zat 

gizi akibat adanya pantangan makanan tertentu yang berkaitan dengan masalah 

budaya. Asupan zat gizi seseorang ditentukan oleh kebisaan makan dan 

frekwensi makan. Untuk mengetahui bayi cukup ASI yaitu dengan frekuensi 

menyusui lebih dari 10 kali perhari (fikawati,dkk 2015). 

Puskesmas Menjalin, Kabupaten Landak dipilih sebagai wilayah 

penelitian berdasarkan survei pendahuluan, informasi yang diperoleh dari 

bidan desa dan ahli Gizi di puskesmas menjalin (2016) terdapat 177 bayi dan 

bayi yang mendapat ASI eksklusif sebanyak 127 (71,75%) bayi dan 50 

(28,25%) bayi yang  tidak mendapatkan Asi eksklusif atau sudah mendapat 

makanan pendamping ASI. Hal ini di sampaikan dengan alasan lebih sederhana 

karena sebagian besar ibu bekerja dan ibu juga merasa lelah setelah 

memberikan ASI kepada anak kedua atau ketiga. 

Berdasarkan informasi yang di dapat dari Bidan Desa setempat terdapat 

11 (42,31%) ibu memberikan anaknya makanan pendamping ASI seperti 

pisang dan bubur. Mereka memberikan bubur kepada bayinya dengan alasan 

jika anak tersebut tidak diberi makanan pendamping bayinya tidak bisa tidur 

dengan nyenyak dan selalu rewel apalagi kalau ibu tersebut memiliki balita 

yang masih mendapatkan ASI, maka hal yang lebih sederhan menurut ibu 

adalah memberikan makanan pendamping ASI.  

Berdasarkan dari hasil survei pendahuluan yang dilakukan dengan 

wawancara kepada 10 ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan  bahwa, hanya 4 



 
 

 

(40%) orang ibu yang memberikan ASI secara eksklusif yaitu usia bayi dari 0-

6 bulan. Alasan mengapa ibu tidak memberikan ASI pada bayi sampai usia 6 

bulan yaitu karena ASI sudah kurang atau tidak keluar dengan lancar. 

Sebanyak 5 (50%) orang ibu mengatakan pernah meminum jamu atau ramuan 

herbal, dan ada 7 (60,0%) orang ibu mengatakan pernah mengkonsumsi 

makanan yang mengandung alkohol, serta 5 (70%) orang ibu yang mengatakan 

berpantang makanan tertentu. 

Berdasarkan uraian latar belakan di atas, terlihat ada masalah yang 

mempengaruhi kurangnya pemberian ASI pada bayi 0 – 6 bulan, masalah ini 

membuat peneliti tertarik untuk mengetahui “Hubungan Perilaku Konsumsi 

Alkohol, Jamu, Pantang Makan, Konsumsi Makanan Seimbang Dengan 

Kecukupan Pemberian ASI Pada Bayi 0 – 6 Bulan Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak”. Alasan di 

pilih dalam penelitian ini adalah faktor perilaku konsumsi alkohol, perilaku 

komsumsi jamu penghangat badan, perilaku pantang makan, perilaku konsumsi 

makanan seimbang, berdasarkan data yang di peroleh dari bidan setempat 

bahwa perilaku komsumsi alkohol, perilaku komsumsi jamu penghangat badan, 

perilaku pantang makan, masih sering dilakukan oleh ibu menyusui dan 

menjadi turun temurun. Perilaku diatas dapat mempengaruhi kurangnya 

pemberian ASI pada bayi 0 – 6 bulan. 

 

 

 



 
 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

khususnya mengenai kesehatan bayi 0 – 6 bulan, berbagai upaya telah di 

lakukan Puskesmas Menjalin seperti melakukan penyuluhan dan mengevaluasi 

perkembangan bayi 0 – 6 bulan di tiap desa, maka penempatan bidan Desa di 

setiap wilayah tersebut diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan 

masyarakat khususnya kesehatan bayi 0 – 6 bulan dalam upaya meningkatkan 

pemberian ASI. Namun upaya tersebut masih belum mampu meningkatkan 

keinginan ibu untuk memberikan ASI secara Ekslusif kepada bayi 0 – 6 bulan 

yang mana terlihat pada tahun 2013 jumlah bayi yang tidak di beri ASI secara 

ekslusif sebanyak 66 (30,41%) bayi dan meningkat pada tahun 2014 yaitu 

sebanyak 67 (31,02%) bayi tidak di beri ASI secara Ekslusif, kasus bayi yang 

tidak di beri ASI secara Ekslusif juga menurun di tahun 2015 sebesar 51 

(26,85%) bayi. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana hubungan perilaku konsumsi alkohol, jamu, 

pantang makan dan makanan seimbang dengan pemberian ASI  Pada Bayi 0 – 

6 Bulan Di wilayah kerja Puskesmas Menjalin?. 

 

 

 

 



 
 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui mengetahui hubungan perilaku konsumsi alkohol, jamu, 

pantang makan dan makanan seimbang dengan pemberian ASI  Pada 

Bayi 0 – 6 Bulan Di wilayah kerja Puskesmas Menjalin.  

1.3.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dilakukannya penelitian ini untuk:  

1. Mendapatkan informasi gambaran, perilaku komsumsi alkohol, 

perilaku komsumsi jamu penghangat badan, perilaku pantang makan, 

perilaku komsumsi makanan seimbang dan pemberian ASI di 

wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten 

Landak.  

2. Mendapatkan informasi hubungan perilaku komsumsi alkohol dengan 

pemberian ASI di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan 

Menjalin, Kabupaten Landak.  

3. Mendapatkan informasi hubungan perilaku komsumsi jamu 

penghangat badan, dengan pemberian ASI di wilayah kerja 

Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak.  

4. Mendapatkan informasi hubungan perilaku pantang makan dengan 

pemberian ASI di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan 

Menjalin, Kabupaten Landak.  



 
 

 

5. Mengetahui hubungan perilaku komsumsi makanan seimbang dengan 

pemberian ASI di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan 

Menjalin, Kabupaten Landak.  

 

1.4 Manfaat penelitian  

1.4.1 Manfaat Institusi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi 

penentu kebijakan maupun pengambilan keputusan dalam rangka 

menurunkan angka prevalensi kejadian kesakitan dan kematian akibat 

pemberian ASI.  

1.4.2 Manfaat Profesi  

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan 

dan dapat menjadi bahan bacaan tentang Hubungan Perilaku Konsumsi 

Alkohol, Jamu, Pantang Makan Dan Makanan Seimbang Dengan 

Kecukupan Pemberian ASI. 

1.4.3 Manfaat Bagi Ibu  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

ibu tentang Hubungan Perilaku Konsumsi Alkohol, Jamu, Pantang 

Makan Dan Makanan Seimbang Dengan Kecukupan Pemberian ASI 

pada bayi 0 – 6 bulan.  

1.4.4 Manfaat Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat 

mengenai Faktor – faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI, baik 



 
 

 

dari segi pengetahuan untuk bisa memanfaatkan ASI sebaik mungkin. 

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat 

agar mereka lebih meningkatkan pemberian ASI sehingga kebutuhan 

bayi mereka terpenuhi.  

 

1.4.5 Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya  

Diharapkan menjadi acuan bagi peneliti lain dalam mengembangkan 

penelitian sejenis dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

penelitian lebih lanjut sehingga bermanfaat bagi kita semua. 

 

I.5 Keaslian Penelitian 

Berdasarkan  penelusuran peneliti terhadap review dari beberapa sumber 

yang didapat ada beberapa penelitian mengenai Hubungan Perilaku Konsumsi 

Alkohol, Jamu, Pantang Makan Dan Makanan Seimbang Dengan Kecukupan 

ASI Pada Bayi 0 – 6 Bulan Di wilayah kerja Puskesmas Menjalin akan tetapi 

penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini.  

1. Subjek penelitian ini sama-sama meneliti tentang pemberian ASI pada bayi. 

2. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam metodelogi yaitu menggunakan 

cross sectional. 

3. Penelitian ini berbeda dari hal waktu dan tempat penelitiannya, tempat 

penelitian dilakukan di  wilayah kerja Puskesmas Menjalin pada tahun 2016.  

 

 



 
 

 

Adapun penelitian selanjutnya dapat dilihat pada table di bawah ini: 

Tabel I.1 

Keaslian Penelitian 

 

N

o 

Judul Peneliti Metodelogi Variabel yang 

Diteliti 

Hasil Penelitian 

1. Kebiasaan 

konsumsi jamu 

untuk menjaga 

kesehatan tubuh 

pada saat hamil dan 

setelah melahirkan 

di desa kajoran 

klaten selatan 

Paryono  

(Tahun 

2014) 

penelitian 

deskriptif 

kuantitatif. 

Pendekatan 

yang 

digunakan 

adalah cross 

sectional 

 Konsumsi jamu 
untuk 

menghilangkan 

gangguan saat 

hamil 

 Konsumsi jamu 

untuk 

menghilangkan 

gangguan saat 

menyusui 

 

Hasil penelitian 

menunjukan ada 

gangguan 

produksi ASI 

dengan kebiasaan 

minum jamu. 

2. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

perilaku  

Ibu nifas dalam 

mengkonsumsi tuo 

nifarö  

Di kecamatan lotu 

kabupaten nias utara 

 

Bernike 

sofia zega 

(2014) 

Rancangan  

penelitian  

ini  adalah  

cross  

sectional  

metode 

pendekatan 

kuantitatif 

deskriptif 

korelasi. 

 Kepercayaan 
dan Penilaian 

Ibu Nifas 

Tentang Akibat 

Mengkonsumsi 

Tuo Nifarö 

(alkohol) 

 Sikap ibu nifas 

terhadap 

konsumsi tuo 

nifarö (alkohol) 

Hasil uji statistik 

menunjukkan 

bahwa ada 

hubungan antara 

konsumsi alkohol 

dengan 

pemberian ASI 

eksklusif pada 

bayi  

3. Hubungan pola 

nutrisi pada ibu 

nifas dengan 

kecukupan ASI 

pada bayi di Desa 

Majasem Timur 

Kecamatan Kramat 

Kabupaten Tegal  

 

Permata 

sari 

(2015) 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

bersifat 

analitik yaitu 

melakukan 

analisis 

hubungan 

antar variabel 

dengan 

pengujian 

hipotesis. 

Karakteristik 

responden, pola 

nutrisi ibu nifas, 

kecukupan ASI 

pada bayi,  

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa ada 

hubungan pola 

nutrisi pada ibu 

nifas dengan 

kecukupan ASI.  

 

 

 



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1 ASI Eksklusif  

II.1.1 Pengertian  

ASI merupakan nutrisi alamiah terbaik bagi bayi karena mengandung 

kebutuhan energi dan zat yang dibutuhkan selama enam bulan pertama  

kehidupan bayi (Wulandari, 2011). ASI adalah suatu emulsi lemak dalam 

larutan protein, laktose dan garam-garam organik yang disekresi oleh kedua 

belah kelenjar payudara ibu, sebagai makanan utama bagi bayi. Laktasi 

merupakan bagian terpadu dari proses produksi yang memberikan makanan 

bayi secara ideal dan alamiah serta merupakan dasar biologik dan psikologik 

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. ASI merupakan makanan yang ideal bagi 

pertumbuhan neonatus. ASI yang dihasilkan memiliki komponen yang tidak 

sama dari waktu ke waktu tergantung stadium laktasi. Dengan terjadinya 

kehamilan pada wanita akan berdampak pada pertumbuhan payudara dan 

proses pembentukan air susu (Nugroho, 2011). 

Menurut WHO ASI Eksklusif adalah tidak ada cairan atau makanan 

padat dari sumber lain, selain ASI yang masuk ke dalam mulut bayi (Fikawati 

dkk, 2015). ASI dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. ASI Eksklusif 

adalah pemberian ASI secara eksklusif saja, tanpa pemberian cairan, seperti 

susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih dan tanpa tambahan makanan padat 

seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi dan tim (Roesli, 2005).  



 
 

 

Setelah 6 bulan, bayi boleh diberi makanan pendamping ASI (MP ASI) 

dan ASI masih diberikan hingga bayi berusia 2 tahun atau lebih. Tidak  ada 

yang bisa menggantikan komposisi ASI, karena ASI didesain khusus untuk 

bayi, sedangkan susu formula memiliki komposisi yang jauh berbeda, yang 

tidak dapat menggantikan fungsi ASI. 

ASI mengandung semua nutrisi penting yang diperlukan bayi untuk 

tumbuh kembangnya, serta antibodi yang bisa membantu bayi membangun 

sistem kekebalan tubuh dalam masa pertumbuhannya. Sesungguhnya, lebih 

dari 100 jenis zat gizi terdapat dalam ASI. Diantaranya ialah AA, DHA, taurin 

dan spingomyelin yang tidak terkandung dalam susu sapi. Beberapa produsen 

susu formula mencoba menambahkan zat gizi tersebut, tetapi hasilnya tetap 

tidak mampu menyerupai kandungan gizi ASI. Lagi pula, jika penambahan zat-

zat gizi ini tidak dilakukan dalam jumlah dan komposisi yang seimbang, maka 

akan menimbulkan terbentuknya zat yang berbahaya bagi bayi. 

Dengan pemberian ASI Eksklusif, bayi akan mendapatkan manfaat 

lebih, antara lain: menurunkan risiko terjadinya penyakit infeksi, misalnya 

infeksi saluran pencernaan (diare), infeksi saluran pernafasan dan infeksi 

telinga. ASI juga bisa menurunkan dan mencegah terjadinya penyakit 

noninfeksi seperti: penyakit alergi, obesitas, kurang gizi, asma dan eksim. 

Selain itu, ASI dapat pula meningkatkan IQ dan EQ anak (Chomaria, 2011). 

II.1.2 Manfaat ASI Eksklusif 



 
 

 

Menyusui mendatangkan keuntungan bagi bayi, ibu, keluarga, 

masyarakat dan negara. Selain makanan bayi yang paling sempurna, ASI 

mudah dicerna dan diserap kerena mengandung enzim pencernaan. ASI juga 

dapat mencegah terjadinya penyakit infeksi karena mengandung zat 

pengangkat penyakit, yakni immunoglobulin. ASI bersifat praktis, mudah 

diberikan kepada bayi, murah, serta bersih. 

ASI mengadung rangkaian asam lemak tak jenuh yang sangat penting 

bagi pertumbuhan dan perkembangan otak. ASI selalu berada dalam suhu yang 

tepat, tidak menyebabkan alergi, dapat mencegah kerusakan gigi, 

mengoptimalkan perkembangan bayi, serta meningkatkan jalinan psikologis 

antara ibu dan bayi. 

Dari tinjauan psikologis, kegiatan menyusui akan membantu ibu dan bayi 

untuk membetuk tali kasih. Kontak batin  akan terjalin antara ibu dan bayi 

setelah persalinan saat ibu menyusui bayinya untuk pertama kali. Bayi akan 

jarang menangis atau rewel, serta tumbuh lebih cepat jika tetap berada didekat 

ibunya dan disusui secepat mungkin setelah persalinan. 

Pemberian ASI merupakan metode pemberian makanan bayi yang 

terbaik, terutama bayi berumur kurang dari 6 bulan. ASI mengandung berbagai 

zat gizi dan cairan yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan gizi bayi pada 

6 bulan pertama setelah kelahiran (Prasetyono, 2009). 

1. Manfaat Bagi Bayi 

a. Dapat membantu memulai kehidupannya dengan baik 



 
 

 

Pemberian ASI membantu bayi memulai kehidupannya dengan baik. 

Kolustrum atau susu pertama, mengandung antibodi untuk mencegah 

infeksi dan membuat bayi lebih kuat. Penting sekali untuk segera 

memberikan ASI pada bayi pada jam pertama sesudah lahir dan 

kemudian setidaknya setiap 1 atau 2 jam. ASI mengandung campuran 

yang tepat dari berbagai bahan makanan yang baik untuk bayi. ASI 

mudah dicerna oleh bayi. ASI saja tanpa makanan tambahan lain 

merupakan cara terbaik untuk memberi makan bayi dalam 4-6 bulan 

pertama kehidupannya. Sesudah 6 bulan, beberapa makanan yang lain 

harus ditambahkan kedalam menu bayi.    

b. Mengandung antibodi 

Mekanisme pembentukan antibodi pada bayi adalah apabila ibu 

mendapat infeksi maka tubuh ibu akan membentuk antibodi dan akan 

disalurkan dengan bantuan jaringan limposit. Antibodi dipayudara 

disebut Mammea Associated Immunocompetent Lymphoid Tissue 

(MALT). Kekebalan terhadap penyakit saluran pernafasan yang 

ditransfer disebut Bronchus Associated Immunocompetent Lymphoid 

Tissue (BALT) dan untuk penyakit saluran pencernaan ditransfer melalui 

Gut Associated Immunocompetent Lymphoid Tissue (GALT). Dalam 

tinja bayi yang mendapat ASI terdapat antibodi terhadap bakteri E.coli 

dalam konsentrasi yang tinggi sehingga jumlah bakteri E.coli dalam tinja 

bayi tersebut juga rendah. Di dalam ASI kecuali antibodi terhadap 

enterotoksin E.coli, juga pernah dibuktikan adanya antibodi terhadap 



 
 

 

salmonella typhi, shigela dan antibodi terhadap virus, seperti rota virus, 

polio dan campak 

c. ASI mengandung komposisi yang tepat 

ASI dari berbagai bahan makanan yang baik untuk bayi yaitu terdiri dari 

proporsi yang seimbang dan cukup kuantitas semua zat gizi yang 

diperlukan untuk kehidupan 6 bulan pertama 

d. Mengurangi kejadian karies dentis 

Insiden karies dentis pada bayi yang mendapat susu formula jauh lebih 

tinggi dibanding yang mendapat ASI, karena kebiasaan menyusui dengan 

botol dan dot terutama pada waktu akan tidur menyebabkan gigi lebih 

lama kontak dengan susu formula dan menyebabkan asam yang terbentuk 

akan merusak gigi 

e. Memberi rasa nyaman, aman pada bayi dan adanya ikatan antara ibu dan 

bayi. Hubungan fisik ibu dan bayi baik untuk perkembangan bayi, kontak 

kulit ibu ke kulit bayi yang mengakibatkan perkembangan psikomotor 

maupun sosial yang lebih baik 

f. Terhindar dari alergi 

Pada bayi baru lahir sistem IgE belum sempurna. Pemberian susu 

formula akan merangsang aktivasi sistem ini dan menimbulkan alergi. 

ASI tidak menimbulkan efek ini. 

g. ASI meningkatkan kecerdesan bagi bayi 

Lemak pada ASI adalah lemak tak jenuh yang mengandung omega 3 

untuk pematangan sel-sel otak sehingga jaringan otak bayi yang 



 
 

 

mendapat ASI Eksklusif akan tumbuh optimal dan terbebas dari 

rangsangan kejang sehingga menjadikan anak lebih cerdas dan terhindar 

dari kerusakan sel-sel saraf otak 

h. Membantu perkembangan rahang dan merangsang pertumbuhan gigi 

karena gerakan menghisap mulut bayi pada payudara (Wulandari, 2011). 

2. Manfaat bagi ibu 

a. Aspek kesehatan ibu 

1) Membantu mempercepat pengembalian uterus kebentuk semula dan 

mengurangi perdarahan post partum karena isapan bayi pada payudara 

akan merangsang kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan hormon 

oksitosin. Oksitosin bekerja untuk kontraksi saluran ASI pada kelenjar 

air susu dan merangsang kontraksi uterus. 

2) Menyusui secara teratur akan menurunkan berat badan secara bertahap 

karena pengeluaran energi untuk ASI dan proses pembentuknya akan 

mempercepat kehilangan lemak. 

3) Pemberian ASI yang cukup lama dapat memperkecil kejadian 

karsinoma payudara dan karsinoma ovarium. 

4) Pemberian ASI mudah karena tersedia dalam keadaan segar dengan 

suhu yang sesuai sehingga dapat diberikan kapan dan dimana saja 

b. Aspek keluarga berencana 

Pemberian  ASI secara eksklusif  dapat  berfungsi sebagai kontrasepsi 

karena isapan bayi merangsang hormon prolaktin yang menghambat 

terjadinya ovulasi sehingga menunda kesuburan 



 
 

 

c. Aspek psikologi 

Menyusui memberikan rasa puas, bangga dan bahagia pada ibu yang 

berhasil menyusui bayinya dan memperkuat ikatan batin antara ibu dan 

anak. 

3. Manfaat untuk keluarga 

a. Aspek ekonomi 

1) Mengurangi biaya pengeluaran karena ASI tidak perlu dibeli 

2) Mengurangi biaya perawatan sakit karena bayi yang minum ASI tidak 

mudah terkena infeksi 

b. Aspek psikologis 

Memberikan kebahagian pada keluarga dan dapat mendekatkan 

hubungan bayi dengan keluarga 

c. Aspek kemudahan 

Menyusui sangat praktis karena dapat diberikan setiap saat. Keluarga 

tidak perlu repot menyiapkan air masak, botol dan dot yang harus 

dibersihkan serta meminta pertolongan orang lain. 

II.1.3 Pengelompokan ASI  

Berdasarkan waktu produksinya ASI digolongkan kedalam 3 kelompok:  

a. Kolostrum  

Kolostrum adalah ASI yang keluar dari hari pertama sampai 

hari ke empat setelah melahirkan. Kolostrum merupakan cairan 

emas, cairan pelindung yang kaya akan zat anti infeksi dan 

berprotein tinggi, merupakan cairan yang pertama kali disekresi oleh 



 
 

 

kelenjar payudara, mengandung tissuedebris dan residual material 

yang terdapat dalam alveoli dan duktus dari kelenjar payudara 

sebelum dan setelah masa puerperium. Komposisi dari kolostrum ini 

dari hari ke hari selalu berubah. Kolostrum merupakan cairan 

viscous kental dengan warna kekuning – kuningan, lebih kuning 

dibandingkan dengan susu yang matang. Kolostrum merupakan 

pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi 

yang baru lahir dan mempersiapkan Volume ASI yang diproduksi 

akan mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya umur bayi. 

Ketika umur bayi mencapai 3 bulan, seorang ibu dapat memproduksi 

ASI 800 ml sehari. Terjadinya perubahan volume ASI sesuai dengan 

kebutuhan bayi. Menginjak umur 6 bulan, bayi membutuhkan 

makanan tambahan berupa makanan pendamping ASI karena ASI 

yang diproduksi ibu mulai menurun dan tidak mencukupi kebutuhan 

bayi. ASI tetap boleh diberikan sampai bayi berumur 2 tahun.  

b. ASI transisi atau ASI peralihan 

ASI transisi diproduksi pada hari ke empat sampai hari ke sepuluh 

kelahiran dari masa laktasi. Tetapi ada pula pendapat yang 

mengatakan bahwa, pada kondisi – kondisi tertentu ASI transisi dapat 

diproduksi sampai minggu ke 5. ASI transisi mengandung protein 

yang lebih rendah dibanding Kolostrum. Namun, kandungan lemak 

dan karbohidrat ASI transisi lebih tinggi dibanding Kolostrum dan 

volume pada ASI transisi makin meningkat.  



 
 

 

c.  Air susu dengan komposisi zat gizi tetap.  

Setelah bayi berumur 1 bulan, komposisi zat gizi ASI tidak akan 

mengalami perubahan (komposisinya tetap). Kondisi ini akan 

berlangsung sampai bayi berumur 2 – 3 tahun. 

II.1.4 Takaran ASI 

Adapun takaran ASI yang bisa diberikan untuk bayi adalah sebagai 

berikut (Susanti, 2013): 

1. Bayi usia 1 hari, membutuhkan 5-7 ml atau satu sendok makan ASI 

sekali minum, dan diberikan dengan jarak sekitar 2 jam. Kebutuhan 

ASI memang baru sedikit, karena ukuran lambung bayi pada usia ini 

hanya sebesar biji kemiri. 

2. Bayi usia 3 hari, membutuhkan 22-27 ml ASI sekali minum yang 

diberikan 8-12 kali sehari atau hampir satu gelas takar air untuk satu 

hari. Pada usia ini lambung berkembang menjadi sebesar buah ceri 

atau anggur berukuran sedang. 

3. Bayi usia 1 minggu, membutuhkan ASI 45-60 ml dalam satu kali 

minum, dan dapat menghabiskan 400-600 ml ASI atau satu setengah 

gelas hingga dua setengah gelas takar air dalam satu hari. Pada usia 

ini kebutuhan ASI meningkat karena adanya growth spurt yang 

pertama pada bayi. 

4. Bayi usia 6 bulan masih tetap membutuhkan ASI sekitar 720 ml 

perhari, dan didukung oleh Makanan Pendamping ASI. Manfaatkan 



 
 

 

ASI perah untuk mengencerkan makanan pendamping ASI, sehingga 

rasanya sama dengan ASI. 

5. Di usia 7 bulan, kebutuhan ASI bayi mencapai 875 ml atau sekitar 

93% dari total kebutuhan asupan gizi bayi.  

Kebutuhan ASI Bayi berusia 1 tahun menurun menjadi sekitar 550 

ml per hari. Dan pada usia ini, bayi boleh mengkonsumsi jenis makanan 

padat seperti makanan orang dewasa. Berikan makanan yang lebih 

bervariasi, agar kebutuhan gizinya terpenuhi.  

II.1.4 Frekuensi Menyusui 

1. Untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, ibu dapat menyusui sekitar 10-

12 kali dalam sehari dan bayi dapat di susukan sekitar 2-3 jam sekali.  

2. Umumnya ASI akan habis setelah di susukan selama 10-15 menit 

3. Menyusui harus bergantian 2 payudara. Dalam sekali proses 

menyusui membutuhkan waktu 20-30 menit. Payudara akan kembali 

penuh setelah 2 jam menyusui. 

II.1.5  Mengetahui kecukupan ASI  

 Tanda – tanda yang menunjukan bahwa mungkin bayi tidak 

mendapat cukup ASI di antaranya adalah bayi tidak merasa puas setelah 

di susui, bayi sering menagis, bayi sering sekali menyusu dan bayi lama 

sekali menyusu. Namun tanda yang dapat dipercaya adalah pertambahan 

berat badan bayi kurang dari 500 gram per bulan dan air seni bayi sedikit 

dan pekat yang ditandai dengan bayi pipis kurang dari 6 kali sehari, 

warnanya kuning dan berbau tajam (Depkes RI, 2007). 



 
 

 

II.2   Konsep faktor – faktor ibu yang berhubungan dengan pemberian ASI  

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat 

diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Skiner 

seorang ahli psikologi merumuskan definisi perilaku dari segi stimulus dan 

respon, yaitu merupakan proses respons atau reaksi seseorang terhadap 

stimulus (rangsangan dari luar) (Notoatmodjo, 2007) 

Gizi pada ibu menyusui sangat erat kaitannya dengan produksi ASI 

yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi. Bila pemberian ASI 

berhasil baik, maka berat badan  bayi akan meningkat, integritas kulit baik, 

tonus otot serta kebiasaan makan yang memuaskan. Ibu menyusui tidaklah 

terlalu ketat dalam mengatur nutrisinya, yang terpenting adalah makanan 

yang menjamin pembentukan ASI yang berkualitas dalam jumlah yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan bayinyaAdapun faktor-faktor yang berhubungan 

denganpemberian ASI yaitu: 

1. Perilaku Komsumsi Alkohol 

Alkohol adalah minuman yang mengandung etanol (Etil Alkohol). 

Alkohol masuk golongan NAPZA(Narkotika Alkohol Psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya). NAPZA adalah bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh 

akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga 

bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa 

dan fungsi sosial. 



 
 

 

Minuman alkohol dosis rendah disatu sisi dapat membuat ibu  

merasa lebih rileks sehingga membantu proses pengeluaran ASI namun 

disisi lain  etanol dapat menghambat produksi oksitosin. Kontraksi rahim 

saat penyusuan  merupakan indikator produksi oksitosin. Pada dosis etanol 

0,5-0,8 gr/kg berat badan  ibu mengakibatkan kontraksi rahim hanya 62% 

dari normal, dan dosis 0,9-1,1 gr/kg  mengakibatkan kontraksi rahim 32% 

dari normal. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zega (2012) bahwa 

Sebanyak 72,4% sudah mengkonsumsi bir hitam sebagai pengganti tuo 

nifarö untuk diminum pasca melahirkan. Perubahan jenis minuman 

beralkohol yang dikonsumsi dari tuo nifarö menjadi bir hitam disebabkan 

dianggap lebih modern, kemasan yang lebih meyakinkan, serta kandungan 

alkohol yang terkandung didalamnya lebih stabil.   

2. Perilaku Konsumsi jamu penghangat badan 

Sampai saat ini masyarakat tradisional di negara -negara 

berkembang termasuk Indonesia biasanya mengatasi sendiri gejala-gejala 

sakit yang dideritanya dengan pengobatan tradisional. Pada masyarakat  

upaya menjaga kesehatan, mencegah penyakit maupun pengobatan suatu 

penyakit yang diderita, biasa dilakukan dengan meminum ramuan 

tradisional atau yang lebih dikenal dengan jamu (Atik dan Afiani, 2003). 

Jamu merupakan obat tradisional warisan nenek moyang. 

Pengobatan tradisional pada umumnya lebih aman daripada obat-obatan 



 
 

 

modern, karena obat tradisional tidak begitu keras. Pengobatan tradisional 

ini biasanya lebih murah daripada obat-obatan modern. Para ahli 

antropologi telah membuktikan kebenaran bahwa upaya pengobatan 

tradisional memeng mujarab karena dapat melepaskan ketegangan sosial. 

Hung dan Wang (2008) mengatakan dalam kehdupan sehari-hari manusia 

pasti memiliki kebiasaan. Kebiasaan ini dapat mengacu hal yang baik atau 

beruk.Kebiasaan yang baik akan meningkatkan kualitas hidup sedangkan 

kebiasaaan buruk akan mengurangi nilai-nilai kehidupan seseorang. 

3. Perilaku Pantang makan 

Pantang atau tabu ialah suatu larangan untuk mengkonsumsi jenis 

makanan tertentu karena terdapat ancaman bahaya terhadap barang siapa 

yang melanggarnya. Dalam ancaman bahaya ini terdapat kesan magis, 

yaitu adanya kekuatan superpower yang berbau mistik yang akan 

menghukum orang-orang yang melanggar pantangan tersebut. Pada 

kenyataannya hukuman ini tidak selalu terjadi. Pantangan merupakan 

sesuatu yang diwariskan dari leluhur melalui orangtua, terus ke generasi-

generasi di bawahnya. Hal ini menyebabkan orang tidak tau lagi kapan 

suatu pantangan atau tabu makanan dimulai dan apa sebabnya. Seringkali 

nilai sosial ini tidak sesuai dengan nilai gizi makanan (Baumali dan 

Nurhikmah, 2009).  

Suatu kelompok masyarakat yang mempunyai seperangkat 

pengetahuan, nilai, gagasan, norma dan aturan sebagai konsep dasar dari 



 
 

 

kebudayaanya, akan mewujudkan bentuk-bentuk perilaku dalam 

kehidupan sosial. Perilaku itu akan mewujudkan perbedaan persepsi 

masyarakat terhadap konsep makanan dan gizi, demikian halnya pada 

kasus tentang makanan dan gizi pada periode kehamilan, persalinan dan 

nifas (Nurhikmah, 2009).  

Masalah gizi yang masih banyak terjadi ternyata bukan saja 

diakibatkan oleh keadaan sosial ekonomi suatu negara tetapi juga 

dipengaruhi adanya kepercayaan-kepercayaan yang keliru mengenai 

hubungan antara makanan dan kesehatan, pantangan-pantangan yang 

mencegah orang memanfaatkan sebaik-baiknya makanan yang tersedia 

bagi mereka. 

Kepercayaan masyarakat suku Dayak tentang pantangan makanan 

pada ibu nifas yaitu ibu yang baru melahirkan pantang makan daging, 

telur, ikan, sayuran yang bersifat dingin seperti labu air, timun, perenggi 

(waluh), dan sayuran berbumbu. Lamanya pantangan tergantung dari jenis 

makanannya. Makanan yang dianjurkan yaitu nasi putih dengan garam dan 

daun bungkal selama 3 hari (Suprabowo, 2006).  

Di Jawa Tengah, ada kepercayaan bahwa ibu hamil pantang makan 

telur karena akan mempersulit persalinan dan pantang makan daging 

karena akan menyebabkan perdarahan yang banyak (Mass, 2004). Selain 

telur masih ada beberapa bahan makanan yang dipantangkan bagi ibu 

menyusui, yaitu 14 jenis sayuran, 14 jenis buah, 10 jenis ikan, 5 jenis 



 
 

 

daging, 3 jenis makanan fermentasi dan berbagai jenis gula. Beberapa 

alasannya yaitu karena makanan tersebut dianggap berdampak negatif bagi 

kesehatan ibu dan janin, karena nasihat orang tua atau mertua, serta 

menghormati orang-orang sekitarnya yang dianggap peduli pada mereka 

(Nurhikmah, 2009). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2013) hasil 

pengujian hubungan faktor pantang makan dengan keberhasilan pemberian 

ASI Eksklusif dengan uji fisher exact diperoleh signifikasi perhitungan 

lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara sosial budaya dengan pemberian ASI Eksklusif. Hasil 

penelitian yang dilakukan Elvayanie (2003) di Kalimantan Selatan 

menyatakan bahwa posisi inisiasi ASI berhubungan dengan tingkat 

pengetahuan, faktor psikologis dan faktor kebiasaan atau kepercayaan 

yang mendasari soasil budaya. Banyaknya kebiasaan dan kepercayaan 

masyarakat mengenai pantangan untuk tidak makan-makanan yang amis 

(ikan, telur, ayam) dan kepercayaan bahwa kolostrum merupakan cairan 

yang kotor mendasari banyaknya ibu menyusui di wilayah Kalimantan 

Selatan tidak memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari (2014) 

menunjukkan bahwa 15 responden yang mengkonsumsi jamu uyup-uyup 

100% pengeluaran ASInya lancar, sedangkan 15 responden yang tidak 

mengkonsumsi jamu uyup-uyup, 2 (13,3%) responden pengeluaran 



 
 

 

ASInya lancar, dan 13 (86,7%) responden pengeluaran ASInya tidak 

lancar. P value 0,000 < α 0,05 yang artinya ada pengaruh pemberian jamu 

uyup-uyup terhadap kelancaran pengeluaran ASI pada ibu postpartum di 

wilayah kerja Puskesmas Kemangkon kabupaten Purbalingga 

4. Perilaku konsumsi makanan seimbang 

Untuk  memenuhi kebutuhan bayi berupa produksi ASI ibu 

memerlukan tambahan nutrisi 3 kali lipat dari kondisi biasanya untuk 

pemulihan tenaga atau aktivitas ibu, metabolisme, cadangan dalam tubuh, 

penyembuhan luka jalan lahir, serta. Diet yang diberikan harus bermutu 

tinggi dengan cukup kalori, cukup protein, cairan, serta banyak buah-

buahan karena ibu nifas mengalami hemokonsentrasi (Wiknjosastro, 

2005). Beberapa zat gizi yang dibutuhkan untuk memenuhi ibu menyusui 

yaitu :  

a) Kalori  

Ibu nifas harus mengkonsumsi tambahan 500 kkal tiap hari (Saifudin, 

2004 dan Paath, 2005). Zat nutrisi yang termasuk sumber energi adalah 

karbohidrat dan lemak. Karbohidrat berasal dari padipadian, kentang, 

umbi, jagung, sagu, tepung roti, mie, dan lain-lain.   

b) Lemak   

Lemak bisa diambil dari hewani dan nabati. Lemak hewani yaitu 

mentega dan keju. Lemak nabati berasal dari minyak kelapa sawit, 

minyak sayur dan margarin. Ibu nifas juga dianjurkan makan makanan  



 
 

 

yang mengandung asam lemak omega 3 yang banyak terdapat pada ikan 

laut seperti kakap, tongkol dan lemuru. Zat tersebut penting untuk 

perkembangan otak yang optimal bagi bayi (Larnkjaer, dkk, 2006).  

c) Protein  

Ibu nifas membutuhkan tambahan protein sebanyak 16 gram/hari pada 

6 bulan pertama, 12 gram/hari pada 6 bulan kedua dan 11 gram/hari 

pada tahun kedua (Suradi dan Tobing, 2004). Protein diperlukan untuk 

menghasilkan ASI dan untuk membangun kembali berbagai jaringan 

tubuh yang mengalami perubahan saat melahirkan (Baumali, 2009). 

Sumber protein dapat diperoleh dari protein hewani dan protein nabati. 

Protein hewani merupakan protein yang sempurna yaitu protein yang 

mengandung asam amino esensial lengkap. Sedangkan protein nabati 

merupakan jenis protein tidak sempurna karena tidak mengandung asam 

amin esensial atau kandungan asan amino esensialnya sangat rendah 

(hanya 1 atau 2 macam saja) sehingga dinilai tidak dapat menjamin 

berbagai keperluan pertumbuhan dan mempertahankan kehidupan 

berbagai  jaringan pada tubuh. Protein hewani antara lain terdapat pada 

telur, daging, ikan, udang, kerang, susu dan keju. Sedangkan protein 

nabati banyak terkandung dalam tahu, tempe, kacang-kacangan,  jagung 

dan lain-lain.  

d) Sumber pengatur dan pelindung (mineral, air dan vitamin)  

Mineral, air dan vitamin digunakan untuk melindungi tubuh dari 

serangan penyakit dan mengatur kelancaran metabolisme di dalam 



 
 

 

tubuh. Sumber zat pengatur bisa diperoleh dari semua jenis sayur dan 

buah-buahan segar. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2015) bahwa 

terdapat  hubungan  antara  asupan  gizi  dengan  produksi  ASI  ibu  yang  

menyusui  bayi  umur  0-6  bulan  di  Puskesmas  Sewon  I  Bantul  tahun  

2015,  yang  ditunjukkan  dengan  hasil  uji  Kendall  tau  di  peroleh  angka  

significancy  p  0,000  <  0,05  (Ho  ditolak  ha  diterima). Hasil  penelitian  

ini  sesuai  dengan  pendapat  Jannah  (2012)  bahwa  gizi  seimbang  pada  

saat  menyusui  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  penting  bagi  ibu  

yang  menyusui.  Gizi  pada  ibu  menyusui   sangat  erat  kaitannya  dengan  

produksi   ASI,  yang  sangat  dibutuhkan  untuk  tumbuh  kembang  bayi.  

Ibu  menyusui  tidaklah  terlalu  ketat  dalam  mengatur  nutrisinya,  yang  

terpenting  adalah  makanan  yang  menjamin  pembentukan  ASI  yang  

berkualitas  dalam  jumlah  yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  

bayinya. Hasil  penelitian  ini  juga  sesuai  dengan  hasil  penelitian  

Rukmorini  (2002)  bahwa  ada  hubungan  antara  tingkat  konsumsi  energi  

dan  protein  ibu  menyusui  dengan  status  gizi  bayi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.3 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1Kerangka Teori 

Kerangka Teori Penelitian Hubungan Perilaku Konsumsi Alkohol, Jamu, Pantang 

Makan Dan Konsumsi Makanan Seimbang Dengan Kecukupan ASI Pada Bayi 0 – 

6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Menjalin, Kecamataan Menjalin, Kabupaten 

Landak 

(Sumber: Modifikasi dari Irianto,2014 dan Fikawati dkk 2015) 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

III.1 Kerangka Konsep 

 Dari uraian pada BAB terdahulu, maka kerangka konsep penelitian 

dapat di gambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Kerangka Konsep 

 

III.2 Variabel Penelitian 

 III.2.1  Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perilaku komsumsi 

alkohol, perilaku komsumsi jamu, perilaku pantang makan, 

perilaku komsumsi makanan seimbang 

 III.2.3  Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemberian ASI  
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III.3 Definisi Operasional 

Tabel III.1 

Definisi  Operasional 

No Variabel Definisi 

Operasional  

Cara Ukur Alat 

Ukur  

Hasil Ukur Skala 

Ukur  

 Variabel Bebas  

1 Perilaku 

komsumsi  

alkohol 

Tindakan yang 

dilakukan responden 

dalam 

mengkomsumsi 

alkohol saat 

menyusui 

Komunikasi 

langsung 

Kuisioner  0.  Ya jika 

mengkomsumsi 

alkohol  saat 

menyusui 

1. Tidak jika 

tidak 

mengkomsi 

alkohol   saat 

menyusui 

Ordinal  

2 Perilaku 

komsumsi 

jamu 

Tindakan yang 

dilakukan responden 

dalam 

mengkomsumsi 

jamu  seperti jahe, 

lengkuas saat anak 

usia 0-6 bulan dan 

masih diberikan ASI 

Komunikasi 

langsung 

Kuisioner  0. Ya jika 

mengkomsumsi 

jamu  saat 

menyusui 

1. Tidak jika tidak 

mengkomsi 

jamu  saat 

menyusui 

Ordinal  

3 Perilaku 

pantang 

makan 

Tindakan yang 

dilakukan responden 

dalam melakukan 

pantang makan saat 

melakukan 

pemberian ASI 

Komunikasi 

langsung 

Kuisioner  0. Ya jika 

melakukan 

pantang makan  

saat menyusui 

1. Tidak  jika 

tidak 

melakukan 

pantang makan  

saat menyusui 

Nominal  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Perilaku 

komsumsi 

makanan 

seimbang 

Tindakan yang 

dilakukan responden 

dalam 

mengkomsumsi 

makanan seimbang 

saat melakukan 

pemberian ASI 

seperti asupan 

karbohidrat, protein, 

lemak dan sayur  

 

 

Komunikasi 

Langsung 

Kuisioner 0. Tidakj ika tidak 

mengkonsumsi 

makanan 

seimbang  saat 

menyusui 

1. Ya jika,  

mengkonsumsi 

makanan 

seimbang  saat 

menyusui 

 

Nominal  



 
 

  

 

 

III.4 Hipotesis 

 Ada pun hipotesis dalam penelitaian ini adalah : 

1. Ada hubungan perilaku komsumsi alkohol dengan pemberian ASI 

di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, 

Kabupaten Landak.  

2. Ada hubungan perilaku komsumsi jamu penghangat badan, dengan 

pemberian ASI di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan 

Menjalin, Kabupaten Landak.  

3. Ada hubungan perilaku pantang makan dengan pemberian ASI di 

wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, 

Kabupaten Landak.  

4. Ada hubungan perilaku komsumsi makanan seimbang dengan 

pemberian ASI di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan 

Menjalin, Kabupaten Landak.  

 

 Variabel Terikat 

1 Pemberian 

ASI  

Jumlah kecukupan 

ASI yang diberikan 

kepada bayi 

berumur 6 bulan 

berdasarkan 

frekuensi menyusui 

Komunikasi 

Langsung 

Kuisioner  0. Tidak cukup 

jika frekuensi 

menyusui 

kurang dari 10 

kali/hari 

1. Cukup  jika 

frekuensi 

menyusui 

lebih dari 10 

kali/hari 

 

Ordinal   



 
 

  

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

IV.1 DESAIN PENELITIAN 

Desai penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah analitik 

observasional dengan pendekatan cross sectional. Studi cross sectional 

adalah suatu rancangan peneliti observasional yang dilakukan untuk 

mengetahui hubungan variabel independen dengan variabel dependen 

dimana pengukurannya di lakukan pada satu saat (Serentak) 

(Budiman,2011).  

 

IV.2 Lokasi dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah kerja Puskesmas 

Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak. Pelaksanaan 

penelitian direncanaka akan di mulai Agustus 2016. 

 

IV.3 Populasi dan Sampel 

 IV.3.1 Populasi 

  Populasi adalah keseluruhan sumber data yang di 

perlukan dalam suatu penelitian. Penentuan sumber data dalam 

suatu penelitian sangat penting dan menentukan keakuratan hasil 

penelitian (Saryono,2013). Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh ibu yang memiliki bayi berusia 0 – 6 bulan di 
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wilayah kerja Puskesmas Menjallin, Kabupaten Landak pada 

tahun 2016 sampai bulan Juli sebesar 187 ibu. 

 IV.3.1 Sampel 

Besar sampel daam penelitian ini ditentukan menggunakan 

rumus statistik (Sugiyono, 2010) sebagai berikut: 

 n = 
qPZNd

qPNZ

..)1.(

...
22

2


 

 Keterangan: 

N    =  Jumlah populasi 

Z =  Standar deviasi untuk 1,96 dengan tingkat kepercayaan 95% 

p  =  Proporsi target populasi 40,0 %  (0,40) 

q =  1 – p = 1- 0,40 = 0,60 

d
2
 =  Derajat ketepatan yang digunakan yaitu sebesar 10%  (0,1) 

n =  Jumlah sampel 

    Diketahui populasi (N) = 187 ibu, maka: 

                 n   =      (1.96)
2
 . 187 . 0,40 . 0,60 

                        (0,1)
2 
. (187 -1)+(1.96)

2
 . 0,40 . 0,60 

 

    =    164,11 

 2,781 

 

    =   59,1 

 

n  = 60 sampel  

 

Berdasarkan perhitungan diatas, dari jumlah populasi sebesar  

187 ibu, jumlah sampel yang diambil sebanyak 60 sampel. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Proportionate random sampling yaitu digunakan bila populasi 



 
 

  

mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata 

secara proporsional. Adapun  cara pengambilan sampel yaitu: 

                   Sampel per Dusun =Jumlah bayi per Desax   sampel 

                               Jumlah bayi di wilayah Puseksmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mendapatkan sebaran sampel yang dapat mewakili 

populasi, maka sampel penelitian dilakukan dengan simple random 

sampling dengan cara acak sederhana yaitu dengan menggundi 

anggota populasi atau teknik mengundi. Kriteria responden yang akan 

di pilih dalam penelitian ini yaitu : 

1. Ibu yang memiliki bayi usia 0 – 6 bulan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak. 

2. Bersedia menjadi responden. 

 

No Desa Jumlah Sampel 

1. Desa Menjalin 28 x   60     =  8,9    =  9 

187 

2. Desa Sepahat 33 x   60     =  10,4  =  10 

187 

3. Desa Lamoanak 21 x   60     =  6,7   =  7 

187 

4. Desa Bengkawe 28 x   60     =  8,9  =   9 

187 

5. Desa Raba 12 x   60      =  3,8  =  4 

187 

6. Desa Nangka 21  x   60    =  6,7  =  7 

187 

7. Desa Tempoak 23 x   60      =  7,3 =  7 

187 

8. Desa Rees 21 x   60     =  6,7  =  7 

187 

 Jumlah                              = 60 



 
 

  

IV.4 Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. 

 IV.4.1 Data primer 

 Pengumpulan data primer pada penelitian ini berasal dari 

wawancara langsung dengan subjek penellitian dengan 

menggunakan kuisioner yang terstruktur. 

 IV.4.2 Data Sekunder 

  Data sekunder merupakan data – data yang diperoleh 

dari dokumen tertulis yang di dapat dari Dinas Kesehatan 

Propinsi Kalimantan Barat, Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, 

Kecamatan Menjalin, Puskesmas Menjalin Dan Bidan desa yang 

berkerja di wilayah tersebut. 

 

IV.5  Teknik Pengolahan Data Dan Penyajian Data 

 IV.5.1 Pengolahan Data 

   Pegolahan data yang akan dilakukan pada prinsipnya 

melalui tahap – tahap sebagai berikut : . 

1. Editing: Tahap ini merupakan kegiatan untuk melakukan 

pengecekan kelengkapan jawaban pada setiap lembar 

pengisian kuisioner yang telah diisi, apabila belum lengkap, 

responden diminta untuk melengkapinya saat itu juga 

2. Scoring: proses memberikan nilai pada setiap item pertanyaan 

untuk mempermudah pengolahan data dengan cara 



 
 

  

memberikan nilai pada setiap jawaban responden sesuai 

dengan pariabel penelitian. 

3. Coding: setelah semua kuisioner di edit atau disunting, 

selanjutnya dilakukan pengkodean  dengan mengubah data 

berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau 

bilangan.  

4. Entry/processing: jawaban dari setiap responden yang dalam 

bentuk kode (angka atau huruf) di masukan kedalam program 

“software” komputer, program yang digunakan dalam entri 

data yaitu program komputer. 

5. Cleaning: Kegiatan pengecekan kembali terhadap data yang 

sudah dimasukkan untuk melihat ada tidaknya kesalahan. 

6. Tabulating: yaitu suatu proses dimana data yang telah 

diberikan kode dimasukan kedalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi antara lain karakteristik responden, hasil analisis 

univariat dan analisis bivariat 

 IV.5.2 Penyajian Data 

 Untuk memudahkan pembacaan data terhadap hasil 

penelitian, maka data di sajikan dengan mendeskripsikan hasil 

analisis, hasil uji statistik dan tabel. 

 

 

 



 
 

  

IV.6 Teknik Analisis Data 

 Setelah dilakukan pengolahan data untuk tahap selanjutnya adalah 

analisis data. Dalam tahap ini data diolah secara kuantitatif, yaitu data 

yang berhubungan dengan kategori, karakteristik atau sifat variabel dengan 

menggunakan teknik analisis kuantitatif. Dalam pengolahan ini mencakup 

tabulasi data dan perhitungan – perhitungan statistik, bila di perlukan uji 

statistik. Analisis data yang digunakan, yakni : analisis univariat adalah 

analisis yang menampilkan variabel – variabel yang di teliti denagn 

menghitung frekuensi dan presentase masing – masing variabel peneliti. 

 Analisis bivariat yang dilakukan terhadap antara dua variabel 

yang diduga berhubungan atau berkolerasi antara (konsumsi alkohol, jamu, 

pantang makan dan makanan seimbang dengan kurangnya pemberian ASI 

pada bayi 0 – 6 bulan). Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan 

di gunakan uji chi-square test dengan bantuan program komputer pada 

tingkat kepercayaan 95% (       ). Suatu hasil analisis dikatakan 

memiliki hubungan apabila nilai p value < 0,05 sehinga Ho di tolak dan Ha 

diterima. Sebaliknya jika suatu  hasil analisis dikatakan tidak memiliki 

hubungan apabila nilai p value ≥ 0,05 sehingga Ho diterima dan Ha 

ditolak. Rumus uji chi-square yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai 

berikut. 

Untuk skala ukur ordinal digunakan uji chi-square 

(Sigyono,2010) . 

   ∑
      

 

 

 
 



 
 

  

  Keterangan:   = chi-square 

   O = Frekuensi yang diobservasi 

   E = Frekuensi yang diharapkan 

Pada pengukuran cross sectional ini, pengukuran faktor resiko 

menggunakan nilai prevalensi rasio. Ukuran dan parameter prevalensi 

rasio adalah sebagai berikut. 

Pada studi cross sectional, untuk menentukan keeratan hubungan 

digunakan Prevalensi Ratio (PR) untuk menunjukan risiko dengan rumus 

sebagai berikut (Budiman, 2012): 

                  a/(a+b)                                                                                 

PR =                    c/ (c+d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

V.1   Hasil Penelitian 

V.1.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Puskesmas Menjalin merupakan salah satu dari unit pelayanan 

kesehatan di Kecamatan Menjalin Pemerintahan Kabupaten Landak. 

Wilayah kerja puskesmas kerja binaan Puskesmas Menjalin  terdiri 

dari 8 Desa binaan dan 26 Dusun. Letak geografisnya dengan titik 

koordinat 0
0
28’’ 39,83’’LU-109

0
 20’’ 35.61 BT, dengan luas 

keseluruhan wilayah kerja Puskesmas Menjalin adalah 322.290 Ha.   

 Adapun batas wilayah Puskesmas Menjalin sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Kacamatan Mempawah Hulu 

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Desa Ansiap Kecamatan  

                                  Sadaniang Kabupaten Menpawah 

c. Sebelah Timur : Kecamatan Mandor 

d. Sebelah Barat : Kecamatan Desa Sepang Kecamatan Toho  

                                  Kabupaten Mempawah 

V.1.2  Gambaran Umum  Demografis 

Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Menjalin yang 

tersebar di 8 Desa adalah 21.247 jiwa yang terdiri dari laki-laki 10.818 

jiwa dan perempuan 10.456 jiwa. Jumlah  balita sebanyak 538 balita 

dan bayi yang berumur antara 0-6 bulan sebanyak 187 bayi, dengan 
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jumlah dokter 1 orang, perawat 11 orang dan  bidan sebanyak 13 

orang. 

 

V.1.3  Gambaran Proses penyumpulan data 

  Gambar V.1 

Pemilihan alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menganalisis data menggunakan uji Chi-Square 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

ibu yang memiliki bayi berusia antara 

0 sampai 6 bulan pada tahun 2016  

sampai bulan Juli sebanyak 187 ibu 

 

1. perilaku komsumsi alkohol,  

2. perilaku komsumsi jamu, 

3. perilaku pantang makan,  

4. Perilaku konsumsi makanan 

seimbang 

. 

Perilaku Pemberikan ASI 

di wilayah kerja 

Puskesmas Menjalin 

 

Jumlah sampel yang diambil 

sebesar 60 responden 

 

Pengukuran: 

1. Ada hubungan perilaku konsumsi alkohol dengan 

pemberian ASI (p= 0,012) 

2. Tidak ada hubungan perilaku konsumsi jamu penghangat 

badan, dengan pemberian ASI (p= 1,000) 

3. Tidak ada hubungan perilaku pantang makan dengan 

pemberian ASI (p=0,783) 

4. Tidak ada hubungan perilaku konsumsi makanan 

seimbang dengan pemberian ASI (p=0,675) 

 

 



 
 

  

Persiapan yang dilakukan peneliti sebelum pelaksanaan 

penelitian dilakukan pada bulan agustus sampai september 2016 

berupa upaya konfirmasi dan koordinasi secara tertulis kepada 

kepala Puskesmas Menjalin di samping itu juga persiapan penelitian 

secara teknis yaitu  persiapan kuesioner. 

Penelitian ini memiliki sampel yaitu ibu yang memiliki bayi 

berusia 0 – 6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Menjallin, 

Kabupaten Landak pada tahun 2016 sebesar 60 responden. Penelitian 

ini untuk mengetahui hubungan perilaku konsumsi alkohol, perilaku 

komsumsi jamu penghangat badan, perilaku pantang makan, perilaku 

komsumsi makanan seimbang dengan pemberian ASI di wilayah 

kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan wawancara 

langsung dengan cara menggunakan kuesioner. 

Meminta surat izin penelitian di akademik Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk ke 

Puskesmas Menjalin pada tanggal 23 Agustus 2016.  Setelah 

mendapat surat izin penelitian dari akademik Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak peneliti ke 

Puskesmas Menjalin untuk meminta surat pengantar penelitian dan 

data jumlah ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan  dan mendapat surat 

rekomendasinya pada tanggal 24 Agustus. Setelah mendapatkan 



 
 

  

surat pengantar penelitian, peneliti menuju lokasi penelitian  

Selanjutnya setelah mendapat izin dari kepala puskesmas menjalin 

untuk mengetahui jumlah responden kemudian melakukan tahap 

perhitungan sampel. Setelah perhitungan sampel setiap desa telah di 

peroleh kemudian di lanjutkan dengan tahap pengambilan sampel 

responden dengan cara cabut undi (arisan). Setelah didapatkan 

sampel langsung pelaksanaan penyebaran kuesioner berlangsung 

selama kurang lebih 30 menit per responden.  

Penelitian ini dilakukan selama 20 hari yang dimulai dari 

tanggal 25 Agustus sampai dengan 16 September 2016. Sampel 

diambil  perhari rata-rata sebanyak 7 responden dengan jumlah 

sampel keseluruhan 60 sampel. Penelitian dibantu oleh enumerator 

sebayak 1 orang. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

V.1.2 Karakteristik Bayi 

1. Umur Bayi 

Berdasarkan tabel proporsi responden berdasarkan kelompok 

umur anak terbanyakdi wilayah kerja Puskesmas Menjalin, 

Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak adalah  berumur 2 bulan 

sebanyak 17 responden (28,3%) dan terendah 1 bulan 6 responden 

(10,0%). 

Tabel V.1 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Bayi Responden  

di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, 

Kabupaten Landak 

Umur Jumlah % 

1 bulan 6 10,0 

2 bulan 17 28,3 

3 bulan 8 13,3 

4 bulan 13 21,7 

5 bulan 16 26,7 

Total 60 100,0 
Sumber:  Data Primer Tahun 2016 

2. Jenis Kelamin Bayi 

Berdasarkan tabel proporsi responden berdasarkan kelompok 

jenis kelamin anak terbanyakdi wilayah kerja Puskesmas Menjalin, 

Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak adalah perempuan 

sebanyak 31 responden (51,7%). 

Tabel V.2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan jenis kelaminBayi Responden di 

wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin,  

Kabupaten Landak 

Jenis Kelamin Jumlah % 

Laki-laki 29 48,3 

Perempuan 31 51,7 

Total 60 100,0 

 



 
 

  

V.1.3 Karakteristik Responden (Orang Tua) 

1. Umur  

Berdasarkan tabel proporsi responden berdasarkan kelompok 

umur terbanyak di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan 

Menjalin, Kabupaten Landak adalah  berumur antara 26 – 30 tahun 

sebanyak 40 responden (66,7%). 

Tabel V.3 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Responden di wilayah 

kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin,  

Kabupaten Landak 

Umur Jumlah % 

20 – 25 tahun 3 5,0 

26 – 30 tahun 40 66,7 

31 – 35 tahun 15 25,0 

36 – 40 tahun 2 3,3 

Total  60 100 
Sumber:  Data Primer Tahun 2016 

2. Pendidikan 

Berdasarkan tabel V.4 proporsi responden berdasarkan 

kelompok pendidikan di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, 

Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak terbanyak adalah  SD  

sebanyak 20 responden (33,3%). 

Tabel V.4 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Responden  

di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, 

Kabupaten Landak 

Pendidikan Jumlah % 

SD 20 33,3 

SMP 14 23,3 

SMA 16 26,7 

Perguruan Tinggi 10 16,7 

Total 60 100,0 
     Sumber : Data Primer, Tahun 2016 



 
 

  

3. Pekerjaan 

Berdasarkan tabel V.6 proporsi responden berdasarkan 

kelompok pekerjaan di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, 

Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak terbanyak adalah  petani  

sebanyak 31 responden (51,7%). 

Tabel V.5 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Responden di wilayah 

kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten 

Landak 

Pekerjaan Jumlah % 

Rumah Tangga 15 25,0 

Petani  31 51,7 

Swasta  6 10,0 

PNS 8 13,3 

Total 60 100,0 
Sumber : Data Primer, Tahun 2016 

3. Pendapatan 

Berdasarkan tabel V.6 proporsi responden berdasarkan 

kelompok pendapatan di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, 

Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak terbanyak adalah 

<Rp.3000.000  sebanyak 50 responden (83,3%). 

Tabel V.6 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendapatan Responden di 

wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, 

Kabupaten Landak 

Pendapatan Jumlah % 

< Rp.3000.000 50 83,3 

> Rp.3000.000 10 16,7 

Total 60 100,0 
Sumber : Data Primer, Tahun 2016 

 

 



 
 

  

V.1.3 Analisis Univariat 

1. Perilaku konsumsi alkohol 

Berdasarkan tabel V.7 proporsi responden berdasarkan 

perilaku komsumsi alkohol di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, 

Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak terbanyak adalah ya  

sebanyak 34 responden (56,7%) 

Tabel V.7 

Distribusi Frekuensi perilaku komsumsi alkohol Responden  

di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, 

Kabupaten Landak 

Perilaku konsumsi alkohol Jumlah (%) 

Ya 34 56,7 

Tidak 26 43,3 

Total 60 100,0 
  Sumber : Data Primer 2016 

Tabel V.8 

Distribusi Frekuensi perilaku komsumsi alkohol peritem  

di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, 

Kabupaten Landak 

 

N

o 

Konsumsi Alkohol Ya Tidak 

F % F % 

1 Setiap hari mengkonsumsi alkohol 33 55,0 27 45,0 

2 Mengkonsumsi alkohol 1 kali sehari 31 51,7 29 48,3 

3 Mengkonsumsi alkohol 2 kali sehari 2 3,3 58 96,7 
 

2. Perilaku Komsimsi jamu 

Berdasarkan tabel V.9 proporsi responden berdasarkan 

perilaku konsumsi jamu di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, 

Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak terbanyak adalah ya 

sebesar  36  (60,0%). 

 

 



 
 

  

Tabel V.9 

Distribusi Frekuensi Perilaku Konsumsi Jamu Responden di 

wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, 

Kabupaten Landak 

Perilaku Konsumsi Jamu Jumlah (%) 

Ya 36 60,0 

Tidak 24 40,0 

Total 60 100,0 
           Sumber : Data Primer 2016 

 

Tabel V.10 

Distribusi Frekuensi perilaku komsumsi jamu peritem  

di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, 

Kabupaten Landak 

 

N

o 

Komsumsi Jamu Ya Tidak 

F % f % 

1 Setelah melahirkan dan sedang 

memberikan ASI anda 

mengkomsumsi jamu 

36 60,0 24 40,0 

2 Secara rutin setiap hari 

mengkomsumsi jamu 
36 60,0 24 40,0 

3 Mengkonsumsi jamu 1 kali sehari 26 43,3 34 56,7 

 Mengkonsumsi jamu 2 kali sehari 10 16,7 50 83,3 

 

3. Perilaku Pantang makan 

Berdasarkan tabel V.11 proporsi responden berdasarkan perilaku 

pantang makan ibu di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, 

Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak terbanyak adalah ya 

sebanyak 40 responden (66,7%). 

Tabel V.11 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Perilaku Pantang Makan 

Responden di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan 

Menjalin, Kabupaten Landak 

Perilaku Pantang Makan  Jumlah % 

Ya 40 66,7 

Tidak  20 33,3 

Total 60 100,0 
 Sumber : Data Primer, Tahun 2016 

 



 
 

  

Tabel V.12 

Distribusi Frekuensi perilaku pantang makan peritem  

di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, 

Kabupaten Landak 

 

N

o 

Perilaku Pantang Makan Ya Tidak 

F % F % 

1 Ibu tidak boleh  memakan telur 

setelah melahirkan 
17 28,3 43 71,7 

2 Ibu tidak boleh  memakan daging 

setelah melahirkan 
10 16,7 50 83,3 

3 Ibu tidak boleh  memakan ikan 

setelah melahirkan 
25 45 35 55 

4 Ibu tidak boleh  memakan cumi 

setelah melahirkan 
33 56,7 27 43,3 

5 Ibu tidak boleh  memakan sayuran 

nangka setelah melahirkan 
35 61,7 25 38,3 

6 Ibu tidak boleh  memakan sayuran  

kangkung setelah melahirkan 
6 10 54 90 

 

Berdasarkan Tabel di atas bahwa hasil jawaban pertanyaan 

perilaku pantang makan  peritem bahwa sebagian besar ibu tidak 

boleh memakan sayuran nangka setelah melahirkan sebesar 61,7%, 

ibu tidak boleh memakanan cumi setelah melahirkan sebesar 

56,7% dan ibu tidak boleh memakan ikan setelah melahirkan 

sebesar 45%. 

4. Perilaku konsumsi makanan seimbang 

Berdasarkan tabel V.13 proporsi responden berdasarkan 

perilaku konsumsi makanan seimbang di wilayah kerja Puskesmas 

Menjalin, Kabupaten Landak adalah  tidak sebanyak 34 responden 

(56,7%). 

 

 

 

 



 
 

  

Tabel V.13 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Perilaku makanan seimbang 

Responden di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan 

Menjalin, Kabupaten Landak 

Perilaku makanan 

seimbang 

Jumlah % 

Tidak  34 56,7 

Ya  26 43,3 

Total 60 100,0 
Sumber : Data Primer, Tahun 2016 

 

Tabel V.14 

Distribusi Frekuensi Perilaku makanan seimbang per item di 

wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, 

Kabupaten Landak 

N

o 

Perilaku makanan seimbang Ya Tidak 

F % F % 

1 Ibu mengkonsumsi makanan yang 

mengandung karbohidrat selama 

menyusui (Nasi, singkong, kentang, 

mie dll) 

60 100,0 0 0 

2 Ibu meningkatkan asupan protein 

hewani seperti telur, daging, ikan 

ayam 

27 45,0 33 55,0 

3 Ibu meningkatkan asupan protein 

nabati sepertitempe, tahu dan 

kacang-kacangan  

56 96,7 4 3,3 

4 Ibu mengkonsumsi makanan berlemak 

selama menyusui seperti santan dan 

minyak 

28 43,3 32 56,7 

5 Ibu banyak makan buah-buahan 

seperti pepaya, pisang, apel, jeruk 

dll)  

33 56,7 27 43,3 

7 Ibu mengkonsumsi banyak sayuran 

hijau selama menyusui.  
52 86,7 8 13,3 

 

Berdasarkan Tabel di atas bahwa hasil jawaban pertanyaan 

perilaku konsumsi makanan ibu menyusui per item bahwa  semua 

Ibu mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat selama 

menyusui (Nasi, singkong, kentang, mie dll) sebesar 100,0%, Ibu  



 
 

  

meningkatkan asupan protein nabati seperti tempe, tahu dan 

kacang-kacangan sebesar 96,7% dan Ibu mengkonsumsi banyak 

sayuran hijau selama menyusui sebesar 86,7 %. 

Tabel V.15 

Distribusi Frekuensi Perilaku konsumsi makanan ibu menyusui per 

item  jenis makanan pokokdi wilayah kerja Puskesmas Menjalin, 

Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak 

 

Frekuensi Jenis makanan Pokok 

Nasi Singkong Mie Jagung Ubi jalar 

N % N % N % N % N % 

≤ 3x sehari 0 0 1 1,7 0 0 0 0 0 0 

≥ x3 sehari 60 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≤ 3x  

seminggu 

0 0 36 60,0 17 28,3 3 5,0 3 5,0 

≥ x3 

seminggu 

0 0 10 16,7 16 26,7 12 20,0 7 11,7 

≤ 3x  

sebulan 

0 0 13 21,7 25 41,7 32 53,3 35 58,3 

≥ x3 

sebulan 

0 0 0 0 0 0 5 8,3 6 10,0 

Tidak 

Pernah 

0 0 0 0 0 0 6 10,0 7 11,7 

Jumlah 60 100,0 60 100,0 60 100,0 60 100,0 60 100,0 

 

Berdasarkan tabel di atas jenis makanan bahwa semua 

responden mengkonsumsi nasi ≥ 3x sehari (100%), responden yang 

mengkonsumsi singkong sebagian besar ≤ 3x seminggu (60,0%), 

responden yang mengkonsumsi mie sebagian besar ≤ 3x sebulan 

(41,7%), responden yang mengkonsumsi jagung sebagian besar 

≤3x sebulan (53,3%), responden yang mengkonsumsi ubi jalar 

lebih besar ≤ 3x sebulan (58,3%). 

 

 



 
 

  

Tabel V.16 

Distribusi Frekuensi Perilaku konsumsi makanan ibu menyusui per 

item jenis lauk hewani di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, 

Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak 

 

Frekuensi Jenis lauk hewani 

Ayam Ikan Daging Telur Jeroan 

N % N % N % N % N % 

≤ 3x sehari 6 10,0 7 11,7 4 6,7 3 5,0 0 0 

≥ x3 sehari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≤ 3x  

seminggu 

15 25,0 7 11,7 8 13,3 10 16,7 4 6,7 

≥ x3 

seminggu 

10 16,7 12 20,0 11 18,3 13 21,7 9 15,0 

≤ 3x  

sebulan 

21 35,0 12 20,0 19 31,7 11 18,3 17 28,3 

≥ x3 

sebulan 

2 3,3 2 3,3 3 5,0 3 5,0 7 11,7 

Tidak 

pernah 

6 10,0 20 33,3 15 25,0 20 33,3 23 38,3 

Jumlah 60 100,0 60 100,0 60 100,0 60 100,0 60 100,0 

 

Berdasarkan tabel di atas jenis lauk hewani bahwa sebagian 

besar memakan ayam ≤3x sebulan (35,0%), memakan ikan 

sebagian besar tidak pernah (33,3%), memakan daging sebagian 

besar ≤ 3x  sebulan (31,7%),  makan telur sebagian besar tidak 

pernah (33,3%) dan sebagian besar makan jeroan tidak pernah 

(38,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Tabel V.17 

Distribusi Frekuensi Perilaku konsumsi makanan ibu menyusui per 

item jenis lauk nabati di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, 

Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak 

 

Frekuensi Jenis Lauk Nabati 

Tahu Tempe Kacang 

Tanah 

Kacang Hijau 

 N % N % N % N % 

≤ 3x sehari 6 10,0 2 3,3 0 0 0 0 

≥ x3 sehari 0 0 0 0 0 0 0 0 

≤ 3x  

seminggu 

19 

 

31,7 15 25,0 0 0 0 0 

≥ x3 

seminggu 

31 51,7 37 61,7 6 10,0 4 6,7 

≤ 3x  

sebulan 

4 6,7 6 10,0 29 48,3 30 50,0 

≥ x3 

sebulan 

0 0 0 0 15 25,0 16 26,7 

Tidak 

Pernah 

0 0 0 0 10 16,7 10 16,7 

Jumlah 60 100,0 60 100,0 60 100,0 60 100,0 

 

Berdasarkan tabel di atas jenis lauk nabati bahwa semua 

responden memakan tahu ≥ x3 seminggu (51,7%), memakan tempe 

sebagian besar ≥3x seminggu (61,7%), memakan kacang tanah 

sebagian besar ≤ 3x sebulan (48,3%) dan memakan kacang hijau 

sebagaian besar  ≤x3 sebulan (50,0%). 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Tabel V.18 

Distribusi Frekuensi Perilaku konsumsi makanan ibu menyusui per 

item sayuran di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan 

Menjalin, Kabupaten Landak 

 

Frekuensi Sayuran 

Bayam  Kangkung Sawi Wortel Daun 

singkong 

N % N % N % N % N % 

≤ 3x sehari 11 18,3 7 11,7 8 13,3 0 0 0 0 

≥ x3 sehari 3 5,0 0 0 1 1,7 0 0 0 0 

≤ 3x  

seminggu 

16 26,7 4 6,7 9 15,0 13 21,7 19 31,7 

≥ x3 

seminggu 

22 36,7 23 38,3 32 53,3 25 41,7 11 18,3 

≤ 3x  

sebulan 

8 13,3 24 40,0 9 15,0 22 36,7 24 40,0 

≥ x3 sebulan 0 0 0 0 1 1,7 0 0 6 10,0 

Tidak 

pernah 

0 0 0 0 0 0 00  0 0 

Jumlah 60 100,0 60 100,0 60 100,0 60 100,0 60 100,0 

 

Berdasarkan tabel di atas jenis makanan sayuran bahwa 

sebagian besar memakan bayam ≥ x3 seminggu (36,7%), memakan 

kangkung sebagian besar ≤3x sebulan (40,0%), memakan sawi 

sebagian besar ≥ x3 seminggu (53,3%), memakan wortel sebagian 

besar ≥ x3 seminggu (41,7%), memakan daun singkong sebagian 

besar ≤3x sebulan (40,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Tabel V.19 

Distribusi Frekuensi Perilaku konsumsi makanan ibu menyusui per 

item buah-buahan  di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, 

Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak 

 

Frekuensi Buah-buahan 

Pepaya Pisang Jeruk Mangga 

N % N % N % N % 

≤ 3x sehari 3 5,0 10 16,7 0 0 0 0 

≥ x3 sehari 0 0 0 0 0 0 0 0 

≤ 3x  

seminggu 

9 15,0 10 16,7 3 5,0 1 1,7 

≥ x3 

seminggu 

14 23,3 12 20,0 9 15,0 2 3,3 

≤ 3x  

sebulan 

18 30,0 18 30,0 22 36,7 11 18,3 

≥ x3 

sebulan 

6 10,0 3 5,0 14 23,3 25 41,7 

Tidak 

Pernah 

10 16,7 7 11,6 12 20,0 21 35,0 

Jumlah 60 100,0 60 100,0 60 100,0 60 100,0 

 

Berdasarkan tabel di atas jenis buah-buahan bahwa sebagian 

besar memakan buah pepaya ≤3x sebulan (30,0%), memakan buah 

pisang ≤3x sebulan (30,0), memakan buah jeruk ≤3x sebulan 

(36,7%) dan yang memakan mangga ≥x3 sebulan (41,7%). 

5. Pemberian ASI  

Berdasarkan tabel V.13 proporsi responden berdasarkan 

kelompok pemberian ASI di Wilayah Kerja Puskesmas Menjalin, 

Kabupaten Landak adalah  tidak cukup sebanyak 33 responden 

(55,0%). 

 

 

 

 

 



 
 

  

Tabel V.20 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pemberian ASI Responden di 

Wilayah Kerja Puskesmas Menjalin Kabupaten Landak 

 

Perilaku Pemberian ASI  Jumlah % 

Tidak cukup 35 55,0 

Cukup 25 45,0 

Total 60 100,0 
                             Sumber : Data Primer, Tahun 2016 

 

 

 

V.1.3 Analisis Bivariat 

1. Hubungan perilaku komsumsi alkohol dengan pemberian ASI di wilayah 

kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak.  

Tabel V.21 

Hubungan perilaku komsumsi alkohol dengan pemberian ASI di wilayah 

kerja Puskesmas Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak 

 

Perilaku 

komsumsi 

alkohol 

Pemberian ASI  

Total 

p  

value 

PR 

(95%CI) Tidak 

cukup 
Cukup  

f % F % F % 

0,012 

2,039 

(1,152 – 

3,610) 
Ya 24 70,6 10 29,4 34 100,0 

Tidak 9 34,6 17 65,4 26 100,0 

Total 33 55,0 27 45,0 60 100,0 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

perilaku konsumsi alkohol yang ya cenderung tidak cukup pemberian 

ASI (70,6%) lebih besar dibandingkan dengan responden yang memiliki 

perilkau komsumsi alkohol yang tidak (34,6%).  

Hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 0,012 yang artinya 

bahwa ada hubungan perilaku komsumsi alkohol dengan pemberian ASI 

di wilayah kerja Puskesmas Menjalin  Kecamatan Menjalin Kabupaten 

Landak. 



 
 

  

Hasil analisis diperoleh nilai PR = 2,039 dengan95% (CI) =  1,152 

– 3,610 artinya prevalensi responden yang tidak cukup memberian ASI 

oleh karena mengkomsumsi alkohol  2,039 kali lebih besar dibandingkan 

dengan tidak mengkonsumsi alkohol. 

 

2. Hubungan perilaku komsumsi jamu penghangat badan, dengan 

pemberian ASI di wilayah kerja Puskesmas Menjalin Kecamatan 

Menjalin Kabupaten Landak.  

Tabel V.22 

Hubungan perilaku komsumsi jamu dengan pemberian ASI di wilayah 

kerja Puskesmas Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak 

 

Perilaku 

komsumsi 

jamu 

Pemberian ASI  

Total 

p  

value 

PR 

(95%CI) Tidak 

cukup 
Cukup  

f % F % f % 

1,000 

1,026 

(0,641-

1,641) 
Ya 20 55,6 16 44,4 36 100,0 

Tidak 13 54,2 11 45,8 24 100,0 

Total 33 55,0 27 45,0 60 100,0 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

perilaku konsumsi jamu yang ya cenderung tidak cukup pemberian ASI 

(55,6%) lebih besar dibandingkan dengan responden yang memiliki 

perilkau komsumsi jamu yang tidak (54,2%).   

Hasil uji statistikdiperoleh nilai p value = 1,000 yang artinya bahwa 

tidak ada hubungan perilaku komsumsi jamu dengan pemberian ASI di 

wilayah kerja Puskesmas Menjalin  Kecamatan Menjalin Kabupaten 

Landak. 



 
 

  

 Hasil analisis diperoleh nilai PR = 1,026 dengan95% (CI) = 0,641-

1,641, artinya prevalensi responden yang tidak cukup memberian ASI 

oleh karena mengkonsumsi jamu 1,026 kali lebih besar dibandingkan 

dengan tidak mengkonsumsi jamu. 

 

3. Hubungan perilaku pantang makan dengan pemberian ASI di wilayah 

kerja Puskesmas Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.  

Tabel V.23 

Hubungan perilaku pantang makan dengan pemberian ASI di wilayah 

kerja Puskesmas Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak 

 

Perilaku 

pantang 

makan 

Pemberian ASI  

Total 

p  

value 

PR 

(95%CI) Tidak 

cukup 
Cukup  

f % F % f % 

0,783 

1,188 

(0,634-

2,225) 
Ya 21 52,5 19 47,5 40 100,0 

Tidak 12 60,0 8 40,0 20 100,0 

Total 33 55,3 27 45,0 60 100,0 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

perilaku pantang makan yang ya cenderung tidak cukup pemberian ASI 

(52,5%) lebih kecil dibandingkan dengan responden yang memiliki 

perilkau pantang makan  yang tidak (60,0%).   

Hasil uji statistikdiperoleh nilai p value = 0,783 yang artinya bahwa 

tidak ada hubungan perilaku pantang makan dengan pemberian ASI di 

wilayah kerja Puskesmas Menjalin  Kecamatan Menjalin Kabupaten 

Landak. 



 
 

  

Hasil analisis diperoleh nilai PR = 1,188 dengan 95% (CI) = 0,634-

2,225, artinya prevalensi responden yang tidak cukup pemberian ASI 

oleh karena melakukan perilaku pantang makan  1,667 kali lebih besar 

dibandingkan tidak melakukan perilaku pantang makan. 

 

4. Hubungan perilaku komsumsi makanan ibu menyusui dengan pemberian 

ASI di wilayah kerja Puskesmas Menjalin Kecamatan Menjalin 

Kabupaten Landak. 

Tabel V.24 

Hubungan perilaku komsumsi makanan seimbang dengan pemberian ASI 

di wilayah kerja Puskesmas Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten 

Landak 

 

Perilaku 

komsumsi 

makanan 

seimbang 

Pemberian ASI  

Total 

p  

value 

PR 

(95%CI) Tidak 

cukup 
Cukup  

f % F % f % 

0,675 

1,176 

(0,731-

1,894) 
Tidak 20 58,8 14 41,2 34 100,0 

Ya 13 50,0 13 50,0 26 100,0 

Total 33 55,0 27 45,0 60 100,0 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

perilaku konsumsi maknaan seimbang yang tidak cenderung tidak cukup 

dalam pemberian ASI (58,8%) lebih besar dibandingkan dengan 

responden yang memiliki perilkau komsumsi makanan seimbang yang ya 

(50,0%).  

 



 
 

  

Hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 0,675 yang artinya 

bahwa tidak ada hubungan perilaku komsumsi makanan ibu menyusui  

dengan pemberian ASI di wilayah kerja Puskesmas Menjalin  Kecamatan 

Menjalin Kabupaten Landak.  

Hasil analisis diperoleh nilai PR = 1,176 dengan 95% (CI) =  

0,731-1,894 artinya prevalensi responden yang tidak cukup memberian 

ASI oleh karena tidak mengkonsumsi makanan ibu menyusui 1,176 kali 

lebih besar dibandingkan dengan mengkonsumsi makanan ibu menyusui. 

 

V.2 Pembahasan 

1. Hubungan perilaku komsumsi alkohol dengan pemberian ASI di wilayah 

kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak.  

Hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 0,012 yang artinya bahwa 

ada hubungan perilaku komsumsi alkohol dengan pemberian ASI di 

wilayah kerja Puskesmas Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten 

Landak.  Hasil analisis diperoleh nilai PR = 2,039 dengan95% (CI) = 

1,152-3,610 artinya prevalensi responden yang tidak melakukan 

pemberian ASI karena melakukan perilaku konsumsi alkohol 2,039 kali 

lebih besar dibandingkan dengan prevalensi responden karena tidak 

melakukan perilaku konsumsi alkohol. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zega (2012) bahwa 

Sebanyak 72,4% sudah mengkonsumsi bir hitam sebagai pengganti tuo 



 
 

  

nifarö untuk diminum pasca melahirkan. Perubahan jenis minuman 

beralkohol yang dikonsumsi dari tuo nifarö menjadi bir hitam disebabkan 

dianggap lebih modern, kemasan yang lebih meyakinkan, serta kandungan 

alkohol yang terkandung didalamnya lebih stabil.   

Alkohol adalah minuman yang mengandung etanol (Etil Alkohol). 

Alkohol masuk golongan NAPZA(Narkotika Alkohol Psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya). NAPZA adalah bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh 

akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga 

bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa 

dan fungsi sosial. 

Alkohol yang dikonsumsi akan dengan mudah dan cepat untuk 

masuk ke ASI, pengaruh terhadap bayi bergantung pada jumlah yang 

dikonsumsi ibu. Bayi yang mengkonsumsi ASI yang mengandung alkohol 

akan tidur dengan pulas setelah menyusui. Tetapi ada dampak negatif yang 

ditimbulkan setelah minum ASI yang mengandung alkohol yaitu 

penurunan kemampuan kongnitif saat bayi bertambah usia (fikawati,dkk. 

2015) 

Banyak hal yang mempengaruhi ibu menyusui dalam 

mengkonsumsi alkohol terutama kebudayaan yang sudah lama dipercaya 

para orang tua terdahulu dan diturunkan ke anak – anak mereka hingga 

saat ini. Alkohol dikonsumsi dalam bentuk makanan seperti daging ayam 

kampung yang sudah direbus terlebih dahulu kemudian disuir atau di 



 
 

  

cincang halus dan dicampur alkohol secukupnya, alkohol juga 

dikonsumsi dalam bentuk minuman yang dicampur dengan akar kayu 

dengan tujuan menghangatkan badan, agar badan tidak terlihat pucat, 

memulihkan tenaga setelah melahirkan, membersihkan kotoran dalam 

rahim atau mengencerkan darah beku yang masih tertinggal didalam 

rahim.  

Penelitian terhadap sekitar 400 bayi yang pernah dipublikai 

dalam  The New England Journal of Medicine pada 1989 menunjukkan 

adanya keterlambatan perkembangan motorik pada bayi saat usia 

setahun. Bayi-bayi ini memperoleh ASI dari ibunya yang minum alkohol 

setidaknya sekali setiap hari saat tiga bulan pertama setelah kelahiran. 

Mengingat ada hubungan antara perilaku mengkonsumsi alkohol 

dengan pemberian ASI, maka dapat disarankan kepada ibu menyusui 

untuk menghentikan kebiasaan tersebut, karena alkohol dapat 

menghambat pengeluaran ASI dan alkohol juga dapat memberiakn 

dampak negatif pada perkembangan bayi. 

 

2. Hubungan perilaku komsumsi jamu penghangat badan, dengan pemberian 

ASI di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, 

Kabupaten Landak.  

Hasil uji statistikdiperoleh nilai p value = 1,000 yang artinya bahwa 

tidak ada hubungan perilaku komsumsi jamu dengan pemberian ASI di 



 
 

  

wilayah kerja Puskesmas Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten 

Landak.  Hasil analisis diperoleh nilai PR = 1,026 dengan 95% (CI) = 

0,641-1,641 artinya prevalensi responden yang tidak melakukan 

pemberian ASI karena melakukan perilaku konsumsi jamu 1,026 kali lebih 

besar dibandingkan dengan prevalensi responden karena tidak melakukan 

perilaku konsumsi jamu. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kumalasari (2014) menunjukkan bahwa 15 responden yang 

mengkonsumsi jamu uyup-uyup 100% pengeluaran ASInya lancar, 

sedangkan 15 responden yang tidak mengkonsumsi jamu uyup-uyup, 2 

(13,3%) responden pengeluaran ASInya lancar, dan 13 (86,7%) responden 

pengeluaran ASInya tidak lancar. P value 0,000 < α 0,05 yang artinya ada 

pengaruh pemberian jamu uyup-uyup terhadap kelancaran pengeluaran 

ASI pada ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Kemangkon 

kabupaten Purbalingga. 

Variabel perilaku konsumsi jamu penghangat badan tidak 

memiliki hubungan dengan pemberian ASI dikarenakan kebiasaan 

masyarakat setempat mengkonsumsi jamu penghangat badan seperti jahe, 

lengkuas, kunyit, kencur dan temulawak yang sudah lama di percaya 

dapat menghangatkan badan dan memperlancar produksi ASI. Dimana 

kebiasaan masyarakat setempat mengkonsumsi jahe dan lengkuas dalam 

bentuk rempah atau dijadikan makanan sebagai sayuran. Selain itu jahe, 



 
 

  

kunyit, kencur, dan temulawak dikonsumsi dalam bentuk minuman 

dengan cara mencampurkan semua bahan dalam satu wadah dan disedu 

dengan air mendidih.  

Jamu merupakan obat tradisional warisan nenek moyang. 

Pengobatan tradisional pada umumnya lebih aman daripada obat-obatan 

modern, karena obat tradisional tidak begitu keras. Pengobatan 

tradisional ini biasanya lebih murah daripada obat-obatan modern. Para 

ahli antropologi telah membuktikan kebenaran bahwa upaya pengobatan 

tradisional memeng mujarab karena dapat melepaskan ketegangan sosial. 

Hung dan Wang (2008) mengatakan dalam kehidupan sehari-hari 

manusia pasti memiliki kebiasaan. Kebiasaan ini dapat mengacu hal yang 

baik atau beruk. Kebiasaan yang baik akan meningkatkan kualitas hidup 

sedangkan kebiasaaan buruk akan mengurangi nilai-nilai kehidupan 

seseorang.  

Untuk memperlancar ASI ibu nifas juga biasa mengkonsumsi 

jamu tradisional. Jamu tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang 

berupa bahan tumbuhan, bahanhewan, bahan mineral, sediaan sarian 

(galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secaraturun temurun 

telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan 

norma yang berlaku di masyarakat (PERMENKES RI/No: 

003/MENKES/PER/I/2010).  



 
 

  

Jamu uyup – uyup atau gepyokan adalah jamu yang digunakan 

untuk meningkatkan produksi ASI pada ibu yang menyusui. Bahan baku 

jamu uyup – uyup sangat bervariasi antar pembuat jamu, namun pada 

umumnya selalu menggunakan bahan empon – empon (kencur,jahe,  

bengle, laos, kunir, daun katu, temulawak, puyang dan temu giring). Cara 

pengolahan pada umumnya juga tidak jauh berbeda antar penjual jamu 

(Suharmiati, 2003). 

Karena tidak ada hubungan antara perilaku konsumsi jamu 

penghangat badan dengan pemberia ASI dan mengingat jamu dipercaya 

selain dapat menghangatkan badan jamu juga dapat melancarkan 

produksi ASI, maka dapat disarankan kepada ibu menyusui untuk 

mengkonsumsi jamu sesuai dengan kebutuhan dan diracik dengan benar. 

 

3. Hubungan perilaku pantang makan dengan pemberian ASI di wilayah 

kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak.  

Hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 0,783 yang artinya bahwa 

tidak ada hubungan perilaku pantang makan dengan pemberian ASI di 

wilayah kerja Puskesmas Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten 

Landak.  Hasil analisis diperoleh nilai PR = 1,188 dengan 95% (CI) = 

0,634-2,225 artinya prevalensi responden yang tidak melakukan 

pemberian ASI karena melakukan perilaku pantang makan 1,188 kali lebih 



 
 

  

besar dibandingkan dengan prevalensi responden karena tidak melakukan 

perilaku pantang makan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2013) hasil 

pengujian hubungan faktor pantang makan dengan keberhasilan 

pemberian ASI Eksklusif dengan uji fisher exact diperoleh signifikasi 

perhitungan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,004. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara sosial budaya dengan 

pemberian ASI Eksklusif. Hasil penelitian yang dilakukan Elvayanie 

(2003) di Kalimantan Selatan menyatakan bahwa posisi inisiasi ASI 

berhubungan dengan tingkat pengetahuan, faktor psikologis dan faktor 

kebiasaan atau kepercayaan yang mendasari soasil budaya. Banyaknya 

kebiasaan dan kepercayaan masyarakat mengenai pantangan untuk tidak 

makan-makanan yang amis (ikan, telur, ayam) dan kepercayaan bahwa 

kolostrum merupakan cairan yang kotor mendasari banyaknya ibu 

menyusui di wilayah Kalimantan Selatan tidak memberikan ASI 

Eksklusif kepada anaknya. 

Dari hasil penelitian diatas tidak ada hubungan perilaku pantang 

makan dengan kecukupan pemberian ASI, tetapi banyak faktor lain yang 

dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Green dalam 

Notoatmodjo (2010), ada 3 faktor yang berhubungan dengan perilaku 

yaitu : faktor predisposisi, faktor pendukung dan faktor pendorong. Yang 

termaksud faktor predisposisi adalah pengetahuan, sikap, kepercayaan 



 
 

  

dan tradisi. Sedangkan yang termaksud faktor pendukung adalah 

ketersediaan sarana – sarana kesehatan dan yang terakhir adalah faktor 

pendorong yaitu sikap dan perilaku petugas kesehatan. 

Berkaitan dengan kepercayaan terhadap makanan bagi ibu yang 

sedang menyusui, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pantang 

makan adalah bahwa makanan atau masakan yang tidak boleh dimakan 

oleh para individu dalam masyarakat karena alasan – alasan yang bersifat 

budaya. Adat pantang makan itu diajarkan secara turun – temurun dan 

cenderung di taati walaupun individu yang menjalankannya mungkin 

tidak telalu paham atau yakin dengan pantang makan tertentu dan karena 

sekedar patuh kepada orang tua dan sudah menjadi tradisi setempat 

(swasono, 1998).  

Adat dan tradisi merupakan dasar perilaku yang mempengaruhi 

kebiasaan masyarakat pedesaan dalam memilih dan menyajikan 

makanan. Orang tua zaman dahulu mengatakan bahwa ibu dalam masa 

nifas dilarang memakan ikan, cumi, udang dan makanan amis lainnya 

karena makanan tersebuat hanya akan menyebabkan darah nifas berbau, 

luka jalan lahir tidak cepat kering, menyebabkan alergi baik pada ibu 

maupun bayi yang di susui dan bayi tidak mau menyusui karena ASI 

berbau amis. Selain itu, ibu menyusui dilarang makan sayuran tertentu 

yang dianggap dapat mengakibatkan masuk angin, sakit maag sehingga 

daya tahan tubuh melemah.  



 
 

  

Selama menyusui tambahan protein diperlukan untuk 

memproduksi ASI dan membangun kembali berbagai jaringan tubuh 

yang rusak akibat proses melahirkan. AKG 2013 merekomendasikan 

tambahan asupan protein ibu saat menyusui sebesar 20 g/hari 

(fikawati,2015). 

Saran  kepada ibu menyusui untuk tidak berpantang makanan 

karena akan mengurangi asupan gizi baik gizi ibu maupun bayi yang 

masih mendapatkan ASI, apalagi ibu yang melakukan pantang makan 

seperti ikan, cumi, udang atau makanan yang berbau amis lainnya, hal ini 

sangat tidak dianjurkan karena mengingat protein sangat diperlukan bagi 

ibu dan bayi. 

 

4. Hubungan perilaku komsumsi makanan ibu menyusui dengan pemberian 

ASI di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, 

Kabupaten Landak. 

Berdasarkan hasil yang didapat bahwa tidak ada hubungan perilaku 

komsumsi makanan seimbang dengan pemberian ASI di wilayah kerja 

Puskesmas Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak p value 

=0,675 dengan nilai  PR = 1,176 dengan 95% (CI)=0,731-1,894, artinya 

prevalensi responden yang tidak melakukan pemberian ASI karena tidak 

melakukan perilaku konsumsi makanan seimbang 1,176 kali lebih besar 



 
 

  

dibandingkan dengan prevalensi responden karena melakukan perilaku 

konsumsi makanan seimbang. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2015) 

bahwa terdapat  hubungan  antara  asupan  gizi  dengan  produksi  ASI  

ibu  yang  menyusui  bayi  umur  0-6  bulan  di  Puskesmas  Sewon  I  

Bantul  tahun  2015,  yang  ditunjukkan  dengan  hasil  uji  Kendall  tau  

di  peroleh  angka  significancy  p  0,000  <  0,05  (Ho  ditolak  ha  

diterima). Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  pendapat  Jannah  (2012)  

bahwa  gizi  seimbang  pada  saat  menyusui  merupakan  kebutuhan  

yang  sangat  penting  bagi  ibu  yang  menyusui.  Gizi  pada  ibu  

menyusui   sangat  erat  kaitannya  dengan  produksi   ASI,  yang  sangat  

dibutuhkan  untuk  tumbuh  kembang  bayi.  Ibu  menyusui  tidaklah  

terlalu  ketat  dalam  mengatur  nutrisinya,  yang  terpenting  adalah  

makanan  yang  menjamin  pembentukan  ASI  yang  berkualitas  dalam  

jumlah  yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  bayinya. 

Untuk  memenuhi kebutuhan bayi berupa produksi ASI ibu 

memerlukan tambahan nutrisi 3 kali lipat dari kondisi biasanya untuk 

pemulihan tenaga atau aktivitas ibu, metabolisme, cadangan dalam tubuh, 

penyembuhan luka jalan lahir, serta. Diet yang diberikan harus bermutu 

tinggi dengan cukup kalori, cukup protein, cairan, serta banyak buah-

buahan karena ibu nifas mengalami hemokonsentrasi 

(Wiknjosastro,2005). 



 
 

  

Faktor penyebab tidak adanya hubungan antara perilaku 

mengkonsumsi makanan seimbang dengan kecukupan pemberian ASI 

pada penelitian ini adalah pekerjaan Ibu, dimana sebagian besar Ibu 

bekerja diluar rumah sehingga waktu untuk memberikan ASI kepada bayi 

tidak cukup. 

Saran pada ibu yang bekerja diluar rumah hendaknya tetap 

berupaya memberikan ASI kepada bayinya yang dapat dilakukan dengan 

cara memompa ASI dan menyimpannya kedalam botol atau kulkas 

dirumah sehingga bayinya tetap mendapatkan ASI. 

 

V.3 Hambatan Dalam Penelitian 

1. Hambatan dalam penelitian ini adalah lokasi responden yang jauh, 

jarak tempuh yang sulit dijangkau, serta akses jalan banyak yang 

berlumpur, berlubang dan berbatu – batu. 

2. Pada saat menentukan responden, tidak semua alamat ibu yang 

memiliki bayi 0-6 bulan yang terdapat di puskesmas tertulis secara 

lengkap sehingga peneliti harus mencari alamat responden terlebih 

dahulu dengan bertanya kepada ketua RT maupun warga setempat. 

3. Tidak semua responden yang dituju berada dirumah pada saat 

penelitian sehingga peneliti harus kembali dilain waktu. 

 

 



 
 

  

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab V, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada hubungan perilaku komsumsi alkohol dengan pemberian ASI di 

wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten 

Landak (p value = 0,012).  

2. Tidak ada hubungan perilaku komsumsi jamu penghangat badan, dengan 

pemberian ASI di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan 

Menjalin, Kabupaten Landak (p value = 1,000).  

3. Tidak ada hubungan perilaku pantang makan dengan pemberian ASI di 

wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten 

Landak (p value = 0,783).  

4. Tidak ada hubungan perilaku komsumsi makanan ibu menyusui dengan 

pemberian ASI di wilayah kerja Puskesmas Menjalin, Kecamatan 

Menjalin, Kabupaten Landak (p value = 0,675). 

 

 

 

 

 



 
 

  

VI.2 Saran 

   Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada bagian terakhir dari 

penulisan skripsi ini, ada beberapa saran yang akan peneliti sampaikan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagi Puskesmas  

Bagi Puskesmas, bagi kader kesehatan, perawat, bidan 

dan bagian konseling gizi puskesmas untuk selalu memberikan informasi 

bagi ibu menyusui tentang pentingnya asupan gizi pada ibu menyusui 

untuk menunjang lancarnya produksi ASI, serta dapat meningkatkan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama kepada ibu menyusui 

dan memberikan penyuluhan tentang dampak positif dan dampak negatif 

yang dilakukan oleh ibu menyusui terkait dengan tradisi dan kebiasaan 

masyarakat setempat terutama dalam perilaku konsumsi alkohol yang 

dapat menggangu perkembangan bayi, serta kebiasaan ibu menyusui 

yang melakukan pantang makan karena dapat mempengaruhi gizi ibu 

menyusui dan gizi bayi. 

2. Bagi Masyarakat  

Bagi masyarakat khususnya ibu menyusui diharapkan ibu 

mempertahankan dan meningkatkan pola makan karena kebutuhan zat 

gizi ibu yang menyusui lebih banyak dari pada wanita yang tidak 

menyusui, sebaiknya ibu menyusui menghidari makanan atau minuman 

yang mengandung alkohol karena alkohol berdampak buruk pada 

perkembangan bayi, ibu menyusui disarankan banyak mengkonsumsi 



 
 

  

makanan yang mengandung protein hewani seperti ikan, cumi, udang, 

telur dan makanan yang mengandung protein nabati seperti biji – bijian 

dan kacang – kacangan serta banyak mengkonsumsi sayuran berwarna 

hijau dan buah – buahan. 

3. Bagi Peneliti  Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai 

faktor – faktor yang mempengaruhi kecukupan pemberian ASI, serta 

dapat menggali secara mendalam tentang kebiasaan dan tradisi 

masyarakat setempat yang dilakukan ibu selama menyusui. 
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