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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Pemberian ASI dan proses menyusui yang benar merupakan sarana 

yang dapat diandalkan untuk membangun sumber daya manusia. Namun saat 

ini masih banyak ibu yang mengalami kesulitan untuk menyusui bayinya, 

disebabkan kemampuan bayi untuk menghisap ASI kurang sempurna 

sehingga secara keseluruhan proses menyusu terganggu. Kemampuan bayi 

untuk menghisap ASI kurang sempurna disebabkan terganggunya proses 

alami bayi untuk menyusu sejak dilahirkan, biasanya penolong persalinan 

selalu memisahkan bayi dari ibunya segera setelah lahir untuk dibersihkan, 

ditimbang dan diberi pakaian sehingga menyebabkan produksi ASI akan 

berkurang (Shillatuddiniyah,2013).  

Pertumbuhan dan perkembangan bayi sebagian besar ditentukan oleh 

jumlah ASI yang diperoleh termasuk energi dan zat gizi lainnya yang 

terkandung di dalam ASI tersebut. ASI tanpa bahan makanan lain dapat 

mencukupi kebutuhan pertumbuhan sampai usia sekitar empat bulan. Setelah 

itu ASI hanya berfungsi sebagai sumber protein vitamin dan mineral utama 

untuk bayi yang mendapat makanan tambahan yang tertumpu pada beras. 

Dampak yang terjadi jika ibu tidak menyusui bayinya yaitu terputusnya 

hubungan batin antara sang ibu dan sang anak, rasa sakit pada payudara yang 

membengkak saat diperah atau saat digunakan pompa atau mesin pompa ASI, 
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let down milk reflex ASI tidak kunjung tiba, ketidak-seimbangan antara 

produksi ASI/hari (Sitepoe, 2013). 

Menurut Data Profil Kesehatan Indonesia (2014), persentase 

pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan di negara-negara ASEAN, 

menunjukan Indonesia menduduki peringkat ke 10 dari 18 negara yaitu 

dengan persentase sebesar 32%, sedangkan Negara Sri Lanka menduduki 

urutan ke satu dengan presentase 76% dan diikuti oleh Korea Selatan dengan 

65%. Dari data tersebut menunjukan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal 

dalam hal pemberian ASI apabila di bandingkan dengan negara-negara 

ASEAN yang lain. Perilaku pemberian ASI eksklusif di Indonesia juga masih 

belum seperti yang diharapkan. Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, bayi yang 

diberikan ASI eksklusif pada usia kurang dari 6 bulan hanya terdapat 54,3% 

(Kemenkes, 2013).  

Rendahnya cakupan ASI eksklusif di provinsi Kalimantan Barat 

pada tahun 2013 tidak jauh berbeda dengan cakupan ASI eksklusif menurut 

Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat tahun 2013 yaitu (47,3%), 

cakupan ASI eksklusif tertinggi adalah Kabupaten Sambas (85,23%), dan 

cakupan ASI eksklusif terendah adalah Kabupaten Ketapang (25,68%),  dan 

Kota Pontianak  sebesar (62,40%) (Dinkes Provinsi Kalbar, 2013). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota pontianak  bahwa  di 

Puskesmas Pal Lima mengalami penurunan dalam pemberian ASI ekslusif 

pada bayi usia kurang dari 6 bulan yaitu pada Tahun 2014  terdapat 55 

(85,9%) bayi dan pada tahun 2015 menurun menjadi 34 (37,38%) Angka 
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tersebut masih rendah untuk mencapai target kegiatan pembinaan gizi tahun 

2010-2014 sebanyak 80%.  Kecamatan Pontianak Barat memiliki peringkat 

ke tiga terendah dari 6 Kecamatan di Kota Pontianak yaitu sebesar 34,69%  

dan Puskesmas Pal Lima masuk dalam 10 besar puskesmas yang memiliki 

jumlah ASI ekslusif yang terendah yaitu peringkat ke 9 sebesar (37,38%). 

Rendahnya jumlah pemberian ASI Eksklusif disebabkan karena 

timbulnya berbagai masalah yaitu kurangnya informasi dan pemahaman ibu 

bahkan petugas kesehatan sekalipun tentang manfaat dan pentingnya 

pemberian ASI Eksklusif, serta adanya masalah pada ibu maupun pada bayi.  

Salah satu upaya meningkatkan keberhasilan pemberian ASI Eksklusif secara 

baik dan benar adalah melalui program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang 

pelaksanaannya bersamaan dengan Ante Natal Care (ANC), ketika seorang 

ibu hamil melakukan kunjungan ANC, ibu tersebut akan mendapatkan 

pendidikan atau penyuluhan dan informasi tentang kesehatan dan gizi 

termasuk informasi persiapan pemberian ASI dengan menyusui secara dini 

dengan posisi yang benar, teratur dan eksklusif. 

Cakupan kunjungan ANC di Indonesia pada tahun 2012, yaitu K1 

96,84% dan K4 90,18%,  cakupan  pada  tahun  2013  yaitu  K1  94,71%  dan  

K4  86,85%.  Cakupan ANC  disalah  satu  Provinsi  yang  masih  di  bawah  

target  nasional  terutama  pada cakupan  K4  adalah  Kalimantan  Barat  

tercatat  pada  tahun  2012  yaitu  K1  95,86% dan K4 89,33%, sedangkan 

pada tahun 2013  K1 95,74% dan K4 88,93%. Target nasional  pada  tahun  
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2015  yang  harus  dicapai  adalah  K1  95%  dan  K4  90  % (Kemenkes RI, 

2013). 

Peran  serta  ibu  hamil  dalam  memanfaatkan  pelayanan  antenatal  

dipengaruhi perilaku  individu  yaitu  berupa  adanya  pengetahuan,  sikap,  

dan  tindakan  dalam melakukan pemeriksaan kehamilan (Padila, 2014). 

Pengetahuan yang baik tentang pentingnya melakukan kunjungan 

pemeriksaan kehamilan, merupakan tahap awal sebelum   terbentuknya   

sikap   yang   nantinya   sebagai   penentu   penting   dalam gambaran  

tingkah  laku.  Sikap  dipengaruhi  oleh  salah  satu  faktor  eksternal  yang 

sangat besar pengaruhnya yaitu pendidikan, karena ibu yang berpendidikan 

tinggi akan  memiliki  banyak  pengetahuan,  sehingga  akan  menunjukan  

sikap  yang  baik untuk  mendekatkan  dirinya  ke  pelayanan  kesehatan  

demi  (Indriyani  &  Asmuji, 2014). 

 Kunjungan Ante Natal Care (ANC) merupakan pelayanan penting 

untuk memastikan kesehatan ibu selama kehamilan dan menjamin ibu untuk 

melakukan persalinan di fasilitas kesehatan agar berjalan dengan baik dan 

normal, serta mendukung persiapan pemberian ASI secara eksklusif, guna 

membantu pemerintah dalam mencapai penurunan Angka Kematian Bayi 

(AKB) di Indonesia. 

Selain itu,  upaya yang dapat dilakukan untuk menekan AKB yaitu 

dengan sesegera mungkin memberi kolostrum yang ada dalam Air Susu Ibu 

(ASI) kepada bayi baru lahir  atau inisiasi menyusu dini (IMD) yang berguna 

untuk meningkatkan kekebalan tubuh neonatal (Setjaningsih, 2012).  
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Kolostrum merupakan  sekresi ASI pertama selama dua sampai tiga hari 

sesudah persalinan. Kolostrum merupakan makanan pertama bagi bayi yang 

memiliki nilai nutrisi yang tinggi dan  mengandung semua unsur yang 

diperlukan oleh bayi sebagai antibodi dan anti infeksi (Purwanti, 2004).  

Bayi yang diberi kesempatan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) lebih dulu 

mendapatkan kolostrum daripada yang tidak diberi kesempatan dan IMD juga 

berperan dalam meningkatkan keberhasilan menyusu eksklusif dan lama 

menyusu sampai dua tahun. Selain itu juga ada faktor yang lain yang dapat 

mempengaruhi perilaku ibu menyususi yaitu aktifitas ibu seperti melakukan 

aktifitas fisik, olah raga dan pekerjaan, pola makan setiap hari seperti jenis 

makan, frekuensi dan jumlah komsumsi makanan serta budaya, dukungan 

suami, dukungan keluarga dan dukungan petugas kesehatan (Roesli, 2012). 

Masalah menyusui sering terjadi terutama pada ibu-ibu yang baru 

pertama kali  mempunyai  seorang  bayi  atau  masyarakat  yang  kurang  

pengetahuan  tentang perawatan  payudara  yang  benar. Selain  itu,  faktor  

penyebab  dilakukan  perawatan payudara  adalah payudara  bengkak  

(engorgement), kelainan  puting  susu (puting susu  datar  dan  puting  susu  

terpendam  atau  tertarik  ke  dalam) ,  puting  susu  nyeri (sore  nipple)  dan  

puting  susu  lecet  (cracked  nipple),  saluran  susu  tersumbat (obstructive 

duct), radang payudara (mastitis), abses payudara, air susu ibu kurang lancar 

keluar (Almaglamsyah, 2008). 

Perawatan  payudara  bertujuan  untuk memelihara  kebersihan  

payudara terutama kebersihan puting susu sehingga terhindar dari infeksi. 
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Selain itu juga perawatan payudara dapat melenturkan dan menguatkan  

puting  susu  sehingga  bayi  mudah  menyusu  dan  dapat  menyusudengan 

baik. Serta dapat mengurangi risiko luka saat bayi menyusu, merangsang 

kelenjar air susu sehingga produksi asi menjadi lancar. Mengetahui secara 

dini kelainan puting susu dan melakukan usaha-usaha untuk mengatasinya, 

untuk persiapan psikis ibu menyusui  dan  menjaga  bentuk  payudara,  dan  

mencegah  penyumbatan  pada payudara  (Saryono  dan  Roischa,  2009). 

Berdasarkan survei pendahuluan pada 10 ibu yang memiliki bayi yang 

berumur 0-6 bulan Di Puskesmas Pal Lima bahwa hanya ada 40% yang 

melakukan ANC 4 kali selama kehamilan, 40% yang memberikan IMD 

kepada bayinya, ada 50% yang mengetahui Teknik menyusui yang benar dan 

ada 40% yang memiliki kondisi payudara yang baik. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara ANC, 

IMD, Teknik menyusui, kondisi payudara Dengan Keberhasilan Ibu 

Menyusui Pada Bayi 0-6 Bulan Di Puskesmas Pal Lima. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka  

peneliti  tertarik untuk   meneliti “Apakah ada hubungan antara ANC, IMD, 

Teknik menyusui, kondisi dan perawatan  payudara Dengan Keberhasilan Ibu 

Menyusui Pada Bayi 0-6 Bulan Di Puskesmas Pal Lima? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara ANC, IMD, Teknik menyusui, kondisi dan 

perawatan payudara Dengan Keberhasilan Ibu Menyusui Pada Bayi 0-

6 Bulan Di Puskesmas Pal Lima. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui ANC, IMD, Teknik menyusui, kondisi payudara, 

perawatan payudara dan keberhasilan Ibu Menyusui Pada Bayi 0-6 

Bulan Di Puskesmas Pal Lima. 

2. Menganalisis hubungan antara ANC dengan keberhasilan ibu 

menyusui pada bayi 0-6 bulan Di Puskesmas Pal Lima. 

3. Menganalisis hubungan antara IMD dengan keberhasilan ibu 

menyusui pada bayi 0-6 bulan Di Puskesmas Pal Lima. 

4. Menganalisis hubungan antara teknik menyusui dengan keberhasilan 

ibu menyusui pada bayi 0-6 bulan di Puskesmas Pal Lima. 

5. Menganalisis hubungan antara kondisi payudara dengan 

keberhasilan ibu menyusui pada bayi 0-6 bulan Di Puskesmas Pal 

Lima. 

6. Menganalisis hubungan antara perawatan payudara dengan 

keberhasilan menyusui pada bayi 0-6 bulan di Pukskesmas Pal Lima 
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1.4 Manfaat penelitian  

1.4.1 Manfaat Institusi  

Dapat digunakan untuk menambah wacana pengetahuan tentang gizi 

khususnya tentang pemberian ASI eksklusif. 

1.4.3 Manfaat Bagi Ibu  

Menambah pengetahuan, selalu melakukan ANC, merawat payudara  

dan mengetahu teknik menyusui khususnya bagi para ibu mengenai 

pentingnya manfaat pemberian ASI eksklusif pada bayinya. 

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 mengetahui hubungan antara 

ANC, IMD, Teknik menyusui, kondisi dan perawatan payudara Dengan 

Keberhasilan Ibu Menyusui Pada Bayi 0-6 Bulan Di Puskesmas Pal Lima akan 

tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini.  Adapun penelitian 

selanjutnya dapat dilihat pada table di bawah ini: 
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Tabel I.1 

Keaslian Penelitian 

 
N

o 

Judul Peneliti Metodelogi Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Hubungan IMD 

dengan 

keberhasilan 

pemberian ASI 

eksklusif pada 

bayi usia 7-12 

bulan di 

Puskesmas 

Tegalrejo 

Yogyakarta 

Tahun 2016   

Laili 

Fatmawati 

(Tahun 

2016) 

studi 

kolerasi 

dengan 

pendekatan 

waktu cross 

sectional  

Hasil uji statistik 

menunjukkan 

bahwa adanya 

hubungan IMD 

dengan 

keberhasilan 

pemberian ASI 

eksklusif pada bayi 

usia 7-12 bulan di 

Puskesmas 

Tegalrejo 

Yogyakarta  (p 

value 0,007) 

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan yaitu 

memiliki 

variabel IMD 

dang 

menggunakan 

cross sectional 

Penelitian 

meneliti hanya 

IMD, Pemberian 

ASI eksklusif 

sedangkan 

penelitian ini 

meneliti tentang 

ANC, IMD, 

Teknik menyusui, 

kondisi dan 

perawatan 

payudara Dengan 

Keberhasilan Ibu 

Menyusui Pada 

Bayi 0-6 Bulan 

2. Hubungan antara 

perawatan 

payudara pada ibu 

post partum 

dengan kelancaran 

pengeluaran ASI 

di Desa 

Karangduren 

Kecamatan 

Tengaran 

Kabupaten 

Semarang 

Nur 

Sholichah 

(2011) 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

deskripsi 

korelasi  

Ada hubungan 

antara perawatan 

payudara pada ibu 

post partum dengan 

kelancaran 

pengeluaran ASI di 

Desa Karangduren 

Kecamatan 

Tengaran 

Kabupaten 

Semarang dengan p 

= 0,007 

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan yaitu 

tentang ASI 

Variabel yang 

diteliti  yaitu 

perawatan 

payudara pada ibu 

post partum 

sedangkan 

penelitian ini 

meneliti tentang 

ANC, IMD, 

Teknik menyusui, 

kondisi dan 

perawatan 

payudara Dengan 

Keberhasilan Ibu 

Menyusui Pada 

Bayi 0-6 Bulan  

3. Teknik Menyusui 

Yang Benar 

Ditinjau Dari Usia 

Ibu, Paritas, Usia 

Gestasi Dan Berat 

Badan Lahir 

Di RSUD Sidoarjo 

Evi 

Rinata 

(2016) 

menggunaka

n metode 

survey dan 

observasi 

dengan 

teknik belah-

lintang 

Sebagian besar 

teknik menyusui 

masih salah 

(53,3%) dan teknik 

menyusui yang 

benar (46,7%). 

Mayoritas ibu tidak 

memiliki masalah 

pada payudara 

(82,2%). 

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan yaitu 

tentang teknik 

menyusui 

Penelitian 

meneliti Usia Ibu, 

Paritas, Usia 

Gestasi Dan Berat 

Badan Lahir 

sedangkan 

penelitian ini 

meneliti tentang 

ANC, IMD, 

Teknik menyusui, 

kondisi dan 

perawatan 

payudara Dengan 

Keberhasilan Ibu 

Menyusui Pada 

Bayi 0-6 Bulan 
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4 Hubungan 

frekuensi 

kunjungan ANC 

(Ante Natal Care) 

dengan riwayat 

pemberian ASI 

pada bayi usia 6 

bulan di wilayah 

kerja Puskesmas 

Mopah Kabupaten 

Merauke, 

Propinsi Papua. 

Maria 

Pangkrasia 

Kirimunun     

(2014) 

Penelitian 

observasion

al analitik 

dengan 

desain cross 

sectional 

Hasil univariat 

menunjukkan 

frekuensi 

kunjungan ANC 

tidak mempunyai 

hubungan yang 

bermakna dengan 

riwayat pemberian 

ASI pada bayi usia 

6 bulan (p=0,713) 

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan yaitu 

metotologi 

observasional 

analitik dengan 

desain cross 

sectional 

Penelitian 

meneliti 

Kunjungan ANC 

sedangkan 

penelitian ini 

meneliti tentang 

ANC, IMD, 

Teknik menyusui, 

kondisi dan 

perawatan 

payudara Dengan 

Keberhasilan Ibu 

Menyusui Pada 

Bayi 0-6 Bulan 

5 Faktor ekstenal 

faktorfaktor yang 

paling 

berhubungan 

dengan kegagalan 

pemberian ASI 

ekslusif pada ibu 

bekerja 

di STIKes Bakti 

Tunas Husada 

Tasikmalaya 

Chita 

Widia  

(2015) 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

metode 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional, 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 16 dari 20 

orang responden 

mengeluhkan gagal 

memberikan ASI 

ekslusif. 

Lingkungan kerja, 

kebijakan tempat 

keja dan praktik 

IMD ketikasesaat 

setelah melahirkan 

berhubungan 

signifikan.dengan 

kegagalan ibu 

dalam memberikan 

ASI ekslusif. 

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan yaitu 

metotologi 

observasional 

analitik dengan 

desain cross 

sectional 

Penelitian 

meneliti 

Lingkungan kerja, 

kebijakan tempat 

keja dan praktik 

IMD 

sedangkan 

penelitian ini 

meneliti tentang 

ANC, IMD, 

Teknik menyusui, 

kondisi dan 

perawatan 

payudara Dengan 

Keberhasilan Ibu 

Menyusui Pada 

Bayi 0-6 Bulan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1 ASI Eksklusif 

II.1.1 Pengertian ASI Eksklusif 

ASI eksklusif atau lebih tepat pemberian ASI secara eksklusif 

adalah Adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman 

pendamping (termasuk air jeruk, madu, air, gula), yang dimulai sejak 

bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan (Sulityawati, 2009) 

Menurut (Prasetyono, 2009) sesungguhnya yang dimaksud 

dengan pemberian ASI eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI selama 

6 bulan tanpa tambahan cairan lain, seperti susu formula, jeruk, madu, 

air teh, dan air putih, serta tanpa tambahan makanan padat, seperti 

pisang, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan nasi tim, kecuali vitamin, 

mineral, dan obat. 

The American Academy of Pediatrics merekomendasikan ASI 

eksklusif selama 6 bulan pertama dan selanjutnya minimal selama 1 

tahun. WHO (World Health Organisation) dan UNICEF 

merekomendasikan ASI eksklusif selama 6 bulan, menyusui dalam 1 

jam pertama setelah melahirkan, menyusui setiap kali bayi mau, dan 

tidak menggunakan botol atau dot (Proverawati, 2010). 

ASI eksklusif adalah bayi hanya diberikan ASI tanpa diberi 

tambahan tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur 

11 
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susu. Pemberian ASI secara eksklusif ini dianjurkan untuk jangka 

waktu setidaknya selama 4 bulan, tetapi bila mungkin sampai 6 bulan 

(Roesli, 2000).  

ASI  eksklusif  menurut World  Health  Organization (WHO, 

2011)  adalah memberikan  hanya  ASI  saja  tanpa  memberikan  

makanan  dan  minuman  lain kepada  bayi  sejak  lahir  sampai  

berumur  6  bulan,  kecuali  obat  dan  vitamin. Namun bukan  berarti  

setelah  pemberian  ASI  eksklusif  pemberian  ASI  eksklusif 

pemberian  ASI  dihentikan,  akan  tetapi  tetap  diberikan  kepada  

bayi  sampai  bayi berusia 2 tahun 

II.1.2. Manfaat Pemberian ASI 

Menurut Kusumawardhani (2010), manfaat dari pemberian ASI    

meliputi : 

1. Bagi Bayi 

a) Sebagai Sistem Imunitas yang Baik 

Bayi yang mendapatkan ASI dari ibunya akan memiliki 

sistem imunitas (daya tahan tubuh) yang lebih baik dari pada 

bayi yang tidak pernah mendapatkan ASI. Kadar 

imunoglobulin (zat-zat yang membentuk kekebalan tubuh) 

yang sangat tinggi terdapat pada kolostrum, yaitu cairan 

kuning kental yang merupakan ASI pertama yang keluar 

setelah ibu melahirkan. ASI juga mengandung kekebalan tubuh 
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(antibodi) yang akan dapat memberikan perlindungan alami 

bagi bayi baru lahir. 

b) Memiliki IQ yang Tinggi 

Berdasarkan penelitian, bayi yang mendapatkan ASI, 

akan memiliki IQ (intelligence Quotient) lebih tinggi dari pada 

bayi yang tidak pernah mendapatkan ASI. 

c) Perkembangan Psikomotorik Lebih Cepat 

Menurut penelitian, bayi yang mendapatkan ASI, memiliki 

perkembangan psikomotorik yang lebih cepat dari bayi yang 

tidak mendapatkan ASI. Bayi yang mendapatkan ASI dapat 

berjalan  dua bulan lebih cepat dibandingkan dengan bayi yang 

mendapatkan susu formula. 

d) Menunjang Perkembangan Kognitif 

 Bayi yang mendapat ASI, akan memiliki perlindungan 

gigi yang lebih baik, sebab, adanya kadar selenium (mineral 

penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai antidioksi 

dan untuk meredam aktivitas radikal bebas) dalam ASI yang 

cukup tinggi. 

e) Menunjang Perkembangan Penglihatan 

Bayi yang mendapat ASI, akan memiliki perkembangan 

penglihatan yang baik. Sebab, didalam ASI mengandung asam 

omega 3. 
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f) Membantu Bayi Cepat Berbicara 

Saat menyusu pada ibu, bayi melakukan gerakan mengisap 

yang lebih kuat sehingga akan membantu memperkuat otot 

pipi. Hal ini dapat membantu bayi cepat  berbicara. 

g) Memperkuat Ikatan Batin Antara Ibu dan Bayi 

Saat menyusui, ibu dan bayi akan  bersentuhan kulit. 

Hal ini akan memberikan rasa hangat dan nyaman. Proses 

menyusui ini akan meningkatkan kedekatan antara bayi dan 

ibu. 

h) Membantu Sistem Pencernaan 

ASI merupakan susu yang paling aman. sebab, 

cenderung bebas dari bakteri. Hal ini akan membuat bayi tidak 

mendapat masalah dalam proses pencernaannya. 

2. Bagi Ibu 

a) Mencegah Pendarahan 

Menyusu bayi setelah lahir, dapat merangsang kontraksi 

otot-otot pada saluran ASI dan membuat ASI keluar. 

b) Mencegah Anemia Defisiensi Zat Besi 

Dengan menyusui, dapat mencegah perdarahan 

pascapersalinan. Hal ini dapat mengurangi terjadinya resiko 

defisiensi (kekurangan) darah yang menyebabkan anemia pada 

ibu. 
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c) Mengurangi Berat Badan 

Ketika menyusui, jumlah kalori yang terbakar adalah 

sebesar 200 hingga 500 kalori per hari. Hal ini tentu saja dapat 

membantu ibu mengurangi berat badan. 

d) Sebagai Ungkapan Kasih Sayang 

Saat menyusui, hubungan batin ibu dan anak akan 

bertambah kuat. Ibu akan merasa dibutuhkan dan bahagia karena 

dapat memberikan sesuatu untuk sang bayi. Sedangkan, bayi 

akan merasa aman dan nyaman dalam pelukan ibunya. 

e) Mengurangi Risiko Terkena Kanker Payudara dan Ovarium 

Menyusui dapat mengurangi risiko terkena kanker 

payudara dan ovarium. Diperkirakan pencegahannya mencapai 

25%. 

f) Sebagai Alat Kontrasepsi 

Pemberian ASI secara eksklusif dapat berfungsi sebagai 

alat kontrasepsi. Isapan bayi pada payudara ibu akan 

merangsang hormon prolaktin yang berfungsi menghambat 

terjadinya pematangan sel telur sehingga menunda kesuburan. 

3. Bagi Negara 

a) Penghematan devisa untuk pembelian susu formula serta 

perlengkapan menyusui. 

b) Menciptakan generasi penerusan bangsa yang tangguh dan 

berkualitas untuk membanggun negara. 
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c) Awal untuk mengurangi bahkan menghindari kemungkinan 

terjadinya generasi  yang  hilang khususnya bagi Indonesia 

II.1.3  Cakupan Pemberian ASI Eksklusif 

Organisasi Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) 

menyatakan bahwa pemberian ASI eksklusif diberikan mulai dari bayi 

baru lahir sampai umur 6 bulan. Dengan demikian, ketentuan 

sebelumnya bahwa ASI eksklusif itu cukup 4 bulan sudah tidak 

berlaku lagi. ASI dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun atau 

bahkan lebih dari 2 tahun. Pemberian ASI eksklusif yang dianjurkan 

adalah selama 6 bulan mulai dari 1 jam setelah bayi dilahirkan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 

tentang pemberian ASI eksklusif terutama pada Bab III pasal 2 

bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan 

ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 bulan dengan 

memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya, memberikan 

perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada 

bayinya dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, 

pemerintah daerah, dan pemerintah terhadap pemberian ASI eksklusif 

(Depkes RI, 2012). 

Menurut Data Profil Kesehatan Indonesia (2012), persentase 

pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan di negara-negara 

ASEAN, menunjukan Indonesia menduduki peringkat ke 10 dari 18 

negara yaitu dengan persentase sebesar 32%. Sedangkan Sri Lanka 
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menduduki urutan ke satu dengan presentase 76% dan diikuti oleh 

Korea Selatan dengan 65%. Dari data tersebut menunjukan bahwa 

Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal pemberian ASI apabila di 

bandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Perilaku 

pemberian ASI eksklusif di Indonesia juga masih belum seperti yang 

diharapkan. 

Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, bayi yang diberikan ASI 

eksklusif pada usia kurang dari 6 bulan hanya terdapat 30,2%. Angka 

tersebut masih rendah untuk mencapai target kegiatan pembinaan gizi 

tahun 2010-2014 sebanyak 80% (Kemenkes, 2013). 

Rendahnya cakupan ASI eksklusif di provinsi Kalimantan Barat 

pada tahun 2013 tidak jauh berbeda dengan cakupan ASI eksklusif 

menurut Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat tahun 2013 

yaitu hanya 47,3% saja, cakupan ASI eksklusif tertinggi adalah 

Kabupaten Sambas 85,23%, dan cakupan ASI eksklusif terendah 

adalah Kabupaten Ketapang 25,68%, sedangkan cakupan ASI 

eksklusif untuk Kota Singkawang (38,07%) menempati urutan ke 

delapan setelah Kabupaten Bengkayang (35,82%)  sedangkan angka 

pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Kubu Raya  (29,8%) (Dinkes 

Provinsi Kalbar, 2013). 
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II.2 ANC (Antenatal Care) 

II.2.1 Pengertian ANC 

ANC (Antenatal Care) adalah pelayanan kesehatan yang 

diberikan kepada ibu hamil secara  berkala  untuk  menjaga  

keselamatan  ibu  dan  janin  (Saifuddin,2006). Pemeriksaan ANC 

adalah suatu   program   terencana   berupa observasi, edukasi dan   

penanganan   medik pada   ibu   hamil,   guna memperoleh  suatu  

proses  kehamilan  dan  persalinan  yang  aman  dan memuaskan 

(Wibowo, 2007). 

Menurut Wignjosastro (2005) ANC merupakan pengawasan 

wanita hamil  secara  teratur  dan  tertentu  dengan  tujuan  menyiapk an  

fisik  dan mental serta menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan, 

persalinan dan nifas. Dari  definisi -definisi  diatas  dapat  disimpulkan  

bahwa  ANC  atau pemeriksaan kehamilan adalah pelayanan yang 

diberikan kepada wanita hamil dengan melakukan pemeriksa an   dan 

pengawasan kehamilan untuk  mengoptimalisasi kesehatan  mental dan 

fisik ibu hamil sehingga mampu menghadapi persalinan, nifas,  

persiapan  memberikan air  susu ibu (ASI) dan kembalinya kesehatan 

reproduksi secara wajar. 

II.2.2 Tujuan ANC 

Pelayanan ANC dikemukakan beberapa tujuan antara lain : 

a. Memantau kondisi kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan 

tumbuh kembang bayi. 
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b. Meningkatkan  dan  mempertahankan  kesehatan  fisik,  mental, 

sosial, ibu dan bayi. 

c. Menganalisa    secara    dini    adanya    ketidaknormalan    atau 

komplikasi  yang  mungkin  terjadi  selama  kehamilan  termasuk 

riwayat    penyakit    secara    umum    yaitu    pembedahan    dan 

kebidanan.  

d. Mempersiapkan  persalinan  cukup  bulan,  melahirkan  dengan 

selamat  baik  ibu  maupun  bayinya  dengan  trauma  seminimal 

mungkin. 

e. Mempersiapkan   ibu   agar masa   nifas   berjalan   normal   dan 

pemberian ASI eksklusif 

f. Mempersiapkan   peran   ibu   dan   keluarga   dalam   menerima 

kelahiran bayi agar tumbuh dan berkembang secara normal. 

g. Memberikan   nasehat   dan   petunjuk   yang   berkaitan   dengan 

kehamilan, persalinan, nifas dan aspek keluarga berencana. 

h. Menurunkan  angka  kesakitan  dan  kematian  maternal  perinatal 

(Sarwono, 2002) 

Setiap  kehamilan  dapat  berkembang  menjadi  masalah  atau 

komplikasi    setiap    saat.    Itu    sebabnya    mengapa    ibu    hamil 

memerlukan pelayanan pemeriksaan kehamilan menurut Saifuddin, 

(2006), secara keseluruhan meliputi komponen-komponen sebagai 

berikut : 

a. Mengupayakan kehamilan yang sehat. 
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b. Melakukan deteksi dini komplikasi, melakukanpenatalaksanaan awal 

serta rujukanbila diperlukan. 

c. Persiapan persalinan yang bersih dan aman. 

d. Perencanaan  antisipatif  dan  persiapan  dini  untuk  melakukan 

rujukan jika terjadi komplikasi. 

II.2.3Pelaksana kunjungan ANC 

Menurut Depkes RI (2005) pelaksana pelayanan ANC terdiri dari : 

a. Tenaga medis meliputi dokter umum dan dokters pesialisobstetrik 

danGinekologi  

b. Tenaga perawatan meliputi : bidan, pembantu bidan, perawat 

bidan, dan perawat wanita yang sudah dilatih dalam pemeriksaan 

kehamilan. 

Kebijakan program pelayanan antenatal menetapkan frekuensi 

kunjungan antenatal sebaiknya minimal 4 (empat) kali selama 

kehamilan, dengan ketentuan sebagai berikut : (Depkes, 2009).  

a. Minimal satu kali pada trimester pertama (K1) hingga usia 

kehamilan 14 minggu  Tujuannya :  

1) Penapisan dan pengobatan anemia  

2) Perencanaan persalinan 

3) Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya  

b. Minimal satu kali pada trimester kedua (K2), 14 – 28 minggu  

Tujuannya :  
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1) Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya  

2) Penapisan pre eklamsia, gemelli, infeksi alat reproduksi dan 

saluran  

3) perkemihan  

4) Mengulang perencanaan persalinan 

c. Minimal dua kali pada trimester ketiga (K3 dan K4) 28 - 36 

minggu dan  setelah 36 minggu sampai lahir.  Tujuannya :  

1) Sama seperti kegiatan kunjungan II dan III  

2) Mengenali adanya kelainan letak dan presentasi 

3) Memantapkan rencana persalinan 

4) Mengenali tanda-tanda persalinan 

Pemeriksaan pertama sebaiknya dilakukan segera setelah 

diketahui terlambat haid dan pemeriksaan khusus dilakukan jika 

terdapat keluhan-keluhan tertentu 

II.2.4 Lokasi pelayanan ANC atau pemeriksaan kehamilan 

Menurut Depkes RI (2005) tempat pemberian pelayanan ANC dapat 

status aktif meliputi : 

a. Puskesmas 

b. Puskesmas pembantu 

c. Pondok bersalin desa 

d. Posyandu 

e. Rumah penduduk (pada kunjungan kegiatan puskesmas) 

f. Rumah sakit pemerintah atau swasta 
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g. Rumah sakit bersalin 

h. Tempat praktek swasta (bidan, dokter). 

II.2.5 Jadwal Pemeriksaan ANC 

Memperhatikan batasan dan tujuan pelayanan ANC,  maka jadwal 

pemeriksaan sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan pertama 

Pemeriksaan pertama dilakukan segera setelah diketahui terlambat 

haid atau tidak menstruasi. 

b. Pemeriksaan ulang  

Pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan sampai usia  bulan, 

setiap 2 minggu sekali sampai usia kehamilan 9 bulan dan setiap 1 

minggu sekali sejak usia kehamilan 9 bulan sampai melahirkan 

c. Pemeriksaan khusus 

Pemeriksaan khusus dilakukan bila ada keluhan tertentu yang 

dirasakan oleh ibu hamil (Manuaba, 2003). 

 

II.3  Inisiasi Menyusu Dini (IMD)  

II.1.1. Pengertian Inisiasi Menyusu Dini 

Inisiasi menyusu dini (early initiation) atau permulaan menyusu 

dini adalah bayi mulai menyusu sendiri setelah lahir. Cara bayi 

melakukan inisiasi menyusu dini dinamakan the breast crawl atau 

merangkak mencari payudara (Roesli, 2008). Jika bayi baru lahir 

segera dikeringkan dan diletakkan di perut ibu dengan kontak kulit ke 
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kulit dan tidak dipisahkan dari ibunya setidaknya satu jam, semua bayi 

akan melalui lima tahapan perilaku (pre-feeding behaviour) sebelum 

bayi berhasil menyusu. 

 

1.  Tahapan inisiasi menyusu dini  

Menurut Roesli (2008) ada beberapa tahapan inisiasi 

menyusu dini yaitu: 

1) Dalam 30 menit pertama: Stadium istirahat atau diam dalam 

keadaan siaga. Bayi diam tidak bergerak. Sesekali matanya 

terbuka lebar melihat ibunya. Masa tenang yang istimewa ini 

merupakan penyesuaian peralihan dari keadaan dalam 

kandungan ke keadaan di luar kandungan. Bounding 

(hubungan kasih sayang) ini merupakan dasar pertumbuhan 

bayi dalam suasana aman. Hal ini meningkatkan kepercayaan 
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diri ibu terhadap kemampuan menyusu dan mendidik bayinya. 

Kepercayaan diri ayah pun menjadi bagian keberhasilan 

menyusu dan mendidik anak bersama-sama ibu.  

2) Antara 30-40 menit: Mengeluarkan suara, gerakan mulut 

seperti mau minum, mencium, dan menjilat tangan. Bayi 

mencium dan merasakan cairan ketuban yang ada di 

tangannya. Bau ini sama dengan bau cairan yang dikeluarkan 

payudara ibu dan akan membimbing bayi untuk menemukan 

payudara dan puting susu ibu.  

3) Saat menyadari bahwa ada makanan di sekitarnya, bayi mulai 

mengeluarkan air liurnya.  

4) Bayi mulai bergerak kearah payudara. Areola (kalang 

payudara) sebagai sasaran, dengan kaki menekan perut ibu, 

menghentak-hentakkan kepala ke dada ibu, menoleh ke kanan 

dan kekiri, serta menyentuh dan meremas daerah puting susu 

dan sekitarnya dengan tangannya yang mungil.  

5) Menemukan, menjilat, mengulum puting, membuka mulut 

lebar, dan melekat dengan baik.  

2.   Manfaat Inisiasi Menyusu Dini 

Manfaat Inisisasi Menyusu Dini menurut Nurasiah dkk ( 2012) 

1) Mempertahankan suhu bayi agar tetap hangat. 

2) Menenangkan ibu dan bayi serta meregulasi pernapasan dan 

detak jantung. 
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3) Kolonisasi bacterial di kulit dan usus bayi dengan bakteri 

badan ibu yang normal. 

4) Mengurangi bayi menangis sehingga mengurangi stres dan 

tenaga yang dipakai. 

5) Memungkinkan bayi menemukan sendiri payudara ibu untuk 

mulai menyusu. 

6) Mengatur tingkat kadar gula dalam darah, dan biokimia lain 

dalam tubuh bayi. 

7) Mempercepat keluarnya meconium (kotoran bayi yang 

bewarna hijau agak kehitaman yang pertama keluar dari bayi 

karena meminum air ketuban).  

8) Bayi akan terlatih motoriknya saat menyusu, sehingga 

mengurangi kesulitan menyusu. 

9) membantu perkembangan persyarafan bayi (nervous system). 

10) Memperoleh kolostrum yang sangat bermanfaat bagi system 

kekebalan bayi. 

11) Mencegah terlewatnya puncak ‘reflek menghisap’ pada bayi 

yang terjadi 20-30 menit setelah lahir. Jika bayi tidak disusui, 

reflek akan berkurang cepat, dan hanya akan muncul kembali 

dalam kadar secukupnya 40 jam kemudian. 

12) Meningkatkan hubungan khusus antara ibu dan bayi. 

13) Merangsang kontraksi otot rahim sehingga mengurangi resiko 

perdarahan sesudah melahirkan. 
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14) Memperbesar peluang ibu untuk memantapkan dan 

melanjutkan kegiatan menyusu selama masa bayi. 

15) Mengurangi stress ibu setelah melahirkan. 

3. Faktor yang mempengaruhi IMD  

Menurut Roesli (2008) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

IMD yaitu: 

1) Bayi kedinginan 

Menurut Bregman  Menemukan bahwa:  suhu dada ibu yang 

melahirkan menjadi 1 derajat celcius lebih panas daripada 

suhu dada ibu yang tidak melahirkan. Jika bayi yang 

diletakan di dada ibu akan naik 2 derajat celcius untuk 

menghangatkan bayi. 

2) Ibu terlalu lemah untuk segera menyusu bayinya 

Seorang ibu jarang terlalu lemah untuk memeluk bayinya 

segera setelah lahir. Keluarnya oksitosin saat kontak kulit ke 

kulit serta bayi menyusu dini dapat membantu menenangkan 

ibu. 

3) Tenaga kesehatan kurang tersedia 

Saat bayi di dada ibu, penolong persalinan dapat melanjutkan 

tugasnya. Bayi dapat menemukan sendiri payudara ibu. 

4) Kamar bersalin atau kamar operasi sibuk 
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Dengan bayi didada ibu bayi dapa dipindahkan ke ruang 

pemulihan atau ruang perawatan. Beri kesempatan pada bayi 

untuk meneruskan usahanya mencapai payudara sendiri. 

5) Ibu harus dijahit 

Kegiatan merangkak mencari payudara terjadi di area 

payudara yang dijahit bagian bawah ibu. 

6) Suntikan Vitamin K dan tetes mata untuk mencegah gonore 

harus segera diberikan setelah lahir. 

 American College Of Obstetrics and Gynecology dan 

Academy Breasfeeding Medicine  mengatakan “tindakan 

pencegahan ini dapat ditunda setidaknya selama satu jam 

sampai bayi menyusu sendiri tanpa membahayakan bayi”. 

7) Bayi harus dibersihkan, dimandikan, di ukur dan ditimbang  

Menunda memandikan bayi berarti menghindarkan hilangnya 

panas badan bayi. Selain itu, kesempatan verniks meresap, 

melunakan, dan melindungi kulit bayi. Penimbangan dan 

pengukuran dapat ditunda sampai menyusu awal. 

8) Bayi kurang siaga 

Justru pada 1-2 jam pertama kelahirannya, bayi sangat siaga. 

Setelah itu bayi tidur dalam waktu yang lama. 

9) Kolostrum tidak keluar atau jumlah kolostrum kurang 

memadai 
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Kolostrum cukup dijadikan makanan pertama bayi baru lahir. 

Bayi dilahirkan dengan membawa bekal air gula yang dipakai 

saat itu 

10) Kolostrum tidak baik bahkan berbahaya pada bayi. 

Kolostrum sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi. 

Selain sebagai imunisasi pertama dan mengurangi kunimg 

pada bayi baru lahir, kolostrum melindungi dan 

mematangkan dinding usus yangf masih muda.  

 

II.4 Teknik menyusui 

II.4.1 Cara Menyusui yang Baik dan Benar  

1. Posisi  badan  ibu  dan  bayi  :   

a. Ibu  harus  duduk  atau  berbaring  dengan  santai.   

b. Pegang bayi pada belakang bahunya, tidak pada dasar kepala.  

c. Putar  seluruh  badan  bayi  sehingga  menghadap  ibu.   

d. Rapatkan  dada  bayi  dengan  dada  ibu  atau  bagian  bawah  

payudara.   

e. Tempelkan  dagu  bayi  pada  payudara  ibu.  

f. Dengan  posisi  seperti  ini  maka  telinga  bayi  akan  berada  

dalam  satu  garis  dengan  leher  dan  lengan  bayi.   

g. Jauhkan  hidung  bayi  dari  payudara  ibu dengan cara 

menekan pantat bayi dengan lengan ibu bagian dalam.  

2. Posisi  mulut  bayi  dan  putting  susu  ibu  :  
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a. Payudara  dipegang  dengan  ibu  jari  diatas,  jari  yang  lain  

menopang  dibawah  (bentuk  C)  atau  dengan  menjepit 

payudara dengan jari telunjuk dan jari tengah (bentuk gunting), 

dibelakang areola (kalangan  payudara).  

b. Bayi  diberi  rangsangan  agar  membuka  mulut  (rooting 

reflek).  

c. Posisikan putting susu diatas “bibir atas” bayi dan berhadapan 

dengan hidung bayi.   

d. Kemudian  masukkan  putting  susu  ibu  menelusuri  langit-

langit mulut bayi. 

e. Setelah bayi menyusu/menghisap payudara dengan baik, 

payudara tidak  perlu  dipegang  atau  disangga  lagi.   

f. Dianjurkan  tangan  ibu  yang  bebas  dipergunakan untuk 

mengelus-elus bayi.  

3. Posisi  Menyusui  yang  benar:  

a. Tubuh  bagian  depan  menempel  bayi  menempel  pada tubuh 

ibu.  

b. Dagu bayi menempel pada payudara.   

c. Dagu  bayi  menempel  pada  dada  ibu  yang  berada  didasar  

payudara  (bagian  bawah).  

d. Telinga bayi berada dalam satu garis dengan leher dan lengan 

bayi.  

e. Mulut bayi terbuka dengan bibir bawah yang terbuka.  
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f. Sebagian  besar  areola  tidak  tampak.   

g.  Bayi  menghisap  dalam  dan  perlahan.   

h. Bayi puas dan tenang pada akhir menyusui.  

i. Terkadang terdengar suara bayi menelan.  

j. Putting susu tidak terasa sakit atau lecet. (Handayani, dkk, 

2011). 

 

 

Gambar II.2 

Teknik Menyusui 

 

 

Teknik  menyusui  yang  tidak  benar  dapat  mengakibatkan  putting  

susu  menjadi  lecet,  ASI  tidak  keluar  optimal  sehingga  mempengaruhi  

produksi  ASI  selanjutnya  atau bayi enggan menyusu (Wulandari, dan 

handayani, 2011)  
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Kebanyakan  putting  nyeri  disebabkan  oleh  kesalahan  dalam  teknik  

menyusui,  yaitu  bayi  tidak  menyusu  sampai  kalangan  payudara.  Bila  

bayi  menyusu  hanya  pada  putting susunya, maka bayi akan mendapat ASI 

sedikit karena gusi bayi tidak menekan pada  daerah  sinus  laktiferus,  

sedangkan  pada  ibunya  akan  terjadi  nyeri  pada  putting  susunya 

(Handayani, dkk, 2011)  

Sebelum  menyusui,  berbaringlah  selama  10-15  menit  dan  

tenangkan  pikiran.  Perasaan marah, jengkel, atau tegang akan 

mempengaruhi produksi ASI sehingga hanya keluar  sedikit.  ASI  dibentuk  

di  dalam  kelenjar-kelenjar  susu  jauh  di  dalam  payudara,  kemudian  

dibawa  oleh  saluran -saluran  kecil  ke  tempat  areola,  yaitu  lingkaran  

yang  berwarna gelap di sekeliling luar putting. Oleh karena itu, jika bayi 

hanya menghisap di putting saja maka ASI yang keluar tidak cukup banyak.  

Masukkan juga areola ke dalam mulutnya  sehingga  tekanan  gusinya  

akan  mendorong  timbunan  ASI  dalam  areola  ini kearah  putting.  

Sementara  itu,  saluran-saluran akan mengalirkan lagi ASI dari  tempat  

pembentukannya  di  kelenjar  ke  dalam  tempat  penampungannya.  Kalau  

hanya  putting  yang masuk mulut, bayi harus menghisap dengan kuat dan 

menyebabkan putting mejadi lecet (Yuliarti, 2010 )  

Seorang ibu mungkin akan mengalami kesulitan ketika belajar 

menyusui bayinya pertama kali. Anda bisa membantunya dengan 

menunjukkan padanya posisi yang benar untuk  menyusui.  Posisi  yang  baik  
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membantu  bayi  makan  lebih  baik  dan  mencegah  putting susu jadi kempis 

atau pecah (Klein, 2009). 

 

II.5 Kondisi  Payudara  

Beberapa    keadaan    yang    berkaitan  dengan teknik    dan    saat perawatan 

payudara antara lain  (Sibuea, 2003) : 

1. Putting susu datar/tertarik kedalam (Inverted Nipple)  

Dengan pengurutan putting susu, posisi putting susu ini akan menonjol 

keluar  seperti keadaan normal. Jika dengan pengurutan posisinya tidak 

menonjol, usaha selanjutnya adalah dengan memakai Breast Shield atau 

dengan pompa payudara (Breast Pump). Jika dengan cara-cara tersebut 

diatas tidka berhasil (ini merupakan True Inverted Nipple) maka usaha 

koreksi selanjutnya adalah dengan tindakan pembedahan (operatif).  

2. Puting Lecet 

a. Untuk mencegah rasa sakit, bersihkan puting susu dengan air hangat 

ketika  sedang  mandi  dan  janganmenggunakan  sabun,  karena  

sabun bisa membuat puting susu kering dan iritasi. 

b. Pada ibu dengan puting susu yang sudah menonjol dan tanpa riwayat 

abortus,  perawatnnya  dapat  dimulai  pada  usia  kehamilan  6  bulan 

atas. 

c. Ibu   dengan   puting   susu   yang   sudah   menonjol dengan   riwayat 

abortus,  perawatannya  dapat  dimulai  pada  usia  kehamilan  diatas  

8 bulan. 
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d. Pada puting susu yang mendatar atau masuk kedalam, perawatannya 

harus dilakukan lebih dini, yaitu usia kehamilan 3 bulan, kecuali bila 

ada  riwayat abortus dilakukan  setelah  usia  kehamilan  setelah  6 

bulan. 

Cara perawatan puting susu datar atau masuk Ke dalam Antara Lain: 

a. Puting susu diberi minyakatau baby oil. 

b. Letakkan kedua ibu jari diatas dan dibawah puting. 

c. Pegangkan daerah areola dengan menggerakan kedua ibu jari kearah 

atas dan keba wah ± 20 kali (gerakannya kearahluar) 

d. Letakkan kedua ibu jari disamping kiri dan kanan puting  susu 

e. Pegang daerah areola dengan menggerakan kedua ibu jari kearah kiri 

dan kekanan ± 20 kali( Saiffudin,  2010). 

3. Penyumbatan Kelenjar Payudara 

Sebelum  menyusui,    pijat  payudara  dengan  lembut,  mulai lah  dari luar  

kemudian  perlahan-lahan  bergerak  ke  arah  puting  susu  dan  lebih 

berhati-hatilah  pada  area  yang  mengeras.  Menyusui  sesering  mungkin  

dengan jangka waktu selama mungkin,  susui bayi dengan payudara yang  

sakit  jika  ibu  kuat  menahannya,  karena  bayi  akan  menyusui  dengan  

penuh semangat pada awal sesi menyusui, sehingga bisa mengeringkannya  

dengan  efektif.  Lanjutkan  dengan  mengeluarkan  air susu  ibu  dari  

payudara  itu  setiap  kali  selesai  menyusui  jika  bayi  belum benar-benar  

menghabiskan  isi  payudara  yang  sakit  tersebut.  Tempelkan handuk 

halus yang sudah dibasahi dengan air hangat pada payudara yang sakit  
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beberapa  kali  dalam  sehari  atau  mandi  dengan  air  hangat  beberapa 

kali, lakukan  pemijatan  dengan  lembut  di  sekitar  area  yang  

mengalami penyumbatan  kelenjar  susu  dan  secara  perlahan-lahan  turun  

ke  arah puting susu (Prawirohardjo,  2010). 

3. Pengerasan Payudara  

Menyusui  secara  rutin  sesuai  dengan  kebutuhan  bisa  membantu 

mengurangi  pengerasan,  tetapi  jika  bayi  sudah  menyusui  dengan    

baik dan  sudah  mencapai  berat  badan  ideal,  ibu  mungkin  harus  

melakukan sesuatu   untuk   mengurangi   tekanan   pada   payudara.   

Sebagai   contoh,  merendam  kain  dalam  air  hangat  dan  kemudian  di  

tempelkan  pada payudara   atau   mandi   dengan   air   hangat   sebelum      

menyuusi   bayi. Mungkin   ibu   juga   bisa mengeluarkan   sejumlah   

kecil   ASI   sebelum menyusui,   baik   secara   manual   atau   dengan   

menggunakan pompa payudara. Untuk pengerasan   yang  parah,  gunakan 

kompres dingin atau es  kemasan    ketika  tidak  sedang  menyusui  untuk  

mengurangi rasa tidak nyaman dan mengurangi pembengkakan (Manuaba,  

2010). 

 

II.6  Perawatan Payudara 

II.6.1 Pengertian  Perawatan Payudara 

Perawatan  payudara  adalah  perawatan  yang  dilakukan  pada  

payudara supaya payudara tetap sehat dan tidak tejadi infeksi (Saryono, 
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2009). Perawatan  payudara  adalah  suatu  tindakan  untuk  merawat  

payudara terutama   pada   masa   nifas   (masa   menyusui)   untuk   

memperlancarkan pengeluaran ASI (Saleha, 2009). 

Perawatan payudara adalah perawatan payudara setelah ibu 

melahirkan dan  menyusui yang merupakan  suatu  cara  yang  

dilakukan  untuk  merawat  payudara agar air susu keluar dengan lancar 

(Suririnah, 2008). 

II.6.2 Tujuan Perawatan Payudara 

a. Memelihara hygene payudara 

b. Melenturkan dan menguatkan puting susu 

c. Payudara  yang  terawat  akan  memproduksi  ASI  cukup  untuk  

kebutuhan bayi 

d. Dengan  perawatan  payudara  yang  baik  ibu  tidak  perlu  

khawatir  bentuk payudaranya akan cepat berubah sehingga kurang 

menarik. 

e. Dengan  perawatan  payudara  yang  baik  puting  susu  tidak  akan  

lecet sewaktu dihisap oleh bayi. 

f. Melancarkan  aliran ASI 

g. Mengatasi  puting  susu  datar  atau  terbenam  supaya  dapat  

dikeluarkan sehingga siap untuk disusukankepada bayinya (Depkes 

RI, 2005). 
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II.6. 3. Cara Perawatan Payudara 

a. Sokong  payudara  kiri  dengan  tangan  kiri,  lakukan  gerakan  

kecil  dengan dua  atau  tiga  jari  tangan  kanan.  Mulai  dari  

pangkal  payudara  dan berakhir dengan gerakan spiral pada 

daerah puting susu. 

b. Selanjutnya   buat   gerakan   memutar   sambil   menekan   dari   

pangkal payudara dan berakhir pada puting susu di seluruh bagian 

payudara. 

c. Letakkan  kedua  telapak  tangan  di  antara  dua  payudara,  unit  

dari  tengah ke  atas  sambil  mengangkat  kedua  payudara  dan  

lepaskan  keduanya perlahan,  lakukan  gerakan  ini  kurang  lebih  

30  kali.  Variasi  lainnya adalah  gerakan  payudara  kiri  dengan  

kedua  tangan,  ibu  jari  di  atas  dan empat  jari lainnya  di  

bawah,  peras  dengan  lembut  payudara  sambil meluncurkan 

kedua tang ke depan ke arah puting susu. 

d. Posisi  tangan  pararel.  Sangga  payudara  dengan  satu  tangan  

sedangkan tangan  lain  mengurut payudara dengan sisi  

kelingking dari arah pangkal payudara ke  arah  puting  susu.  

Lakukan  gerakan  ini  sekitar  30  kali, setelah  itu  letakkan  satu  

tangan  di  sebelah  atas  adan  satu  lagi  dibawah payudara. 

Luncurkan kedua tangan secara bersamaan ke arah puting susu 

dengan  cara  memutar  tangan.  Ulangi  gerakan  ini  sampai  

semua  bagian payudara terkena (Saryono, 2009). 
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Gambar II.3 

Cara Perawatan Payudara 

 

II.5 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1  Kerangka Teori 

Sumber: Teori Green (Notoadmotjo, 2010), modifikasi Tinjauan Pustaka 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

III.1  Keragka Konsep 

Variabel Bebas     Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 

Kerangka Konsep Penelitian 

III.2  Variabel Penelitian 

III.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ANC, IMD, 

Teknik menyusui, kondisi payudara dan perawatan payudara. 

III.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikatnya dalam penelitian ini adalah  

Keberhasilan ibu memberikan ASI Ekslusif. 

. 

 

36 

ANC 

Teknik menyusui 

IMD 
Keberhasilan ibu 

memberikan ASI Ekslusif 

Kondisi payudara 

Perawatan payudara 
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III.3  Definisi Operasional 

Tabel III.3 

Definisi Operasional 

 

No Variabel Definisi  

Operasional 

Cara 

Ukur 

Alat 

Ukur 

Hasil Ukur Skala 

Ukur 

Variabel Bebas 

1.  ANC Kunjungan ibu 

hamil di tempat 

pelayanan 

kesehatan untuk 

memeriksakan 

kehamilannya 

yang dilakukan 

minimal 4 kali 

selama kehamilan 

Wawancara 

langsung 

Kuesioner 

 

 

 

 

1. Tidak lengkap  

(jika kurang 

dari 4 kali) 

2. Lengkap  (jika 

4 kali) 

(Depkes, 2005) 

Ordinal 

2. 

 

 

 

 

IMD Tindakan atau 

perbuatan 

reponden dalam 

upaya inisiasi 

menyusu dini 

(IMD) pada bayi 

Wawancara 

langsung 

Kuesioner 

 

 

 

 

1. Melaksanakan 

2. Tidak 

melaksanakan 

Nominal 

3. Teknik 

Menyusui,  

cara ibu dalam 

menyusui 

bayinya yaitu 

dengan tubuh 

bagian depan 

menempel pada 

bayi dan dagu 

bayi menempel 

pada payudara. 

Wawancara 

langsung 

Kuesioner 

 

 

 

 

1. Baik (jika, lebih 

dari nilai 

mean/rata-rata 

= 6,5)  

2. kurang baik 

(jika kurang 

dari nilai 

mean/rata-rata 

= 6,5)  

 

Ordinal 

4 Kondisi 

Payudara  

Keadaan 

payudara saat ibu 

yang menjalani 

kesulitan saat 

menyusui seperti, 

puting lecet, 

puting susu datar,  

Penyumbatan 

Kelenjar 

Payudara dan 

pengerasan 

payudara 

Wawancara Kuesioner 

 

 

 

 

1. Baik (jika, lebih 

dari nilai 

mean/rata-rata 

= 6,6)  

2. kurang baik 

(jika kurang 

dari nilai 

mean/rata-rata 

= 6,6)  

  

Nomina

l  
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N

o 

Variabel Definisi  

Operasional 

Cara 

Ukur 

Alat 

Ukur 

Hasil Ukur Skala 

Ukur 

     Payudara dan 

pengerasan 

payudara 

 

5 Perawatan 

Payudara. 

Tindakan 

merawat  yang  

dilakukan  pada  

payudara supaya 

payudara tetap 

sehat dan tidak 

tejadi infeksi 

yaitu dengan 

cara sokong 

payudara kiri 

dengan tangan 

kiri, selanjutnya 

buat gerakan 

memutar sambil 

menekan dari 

pangkal 

payudara dan 

berakhir pada 

puting susu, 

memijit 

payudara selama 

30 kali. 

Wawancara 

langsung dan 

observasi 

Kuesioner 

 

 

 

 

1. Baik (jika, lebih 

dari nilai 

mean/rata-rata = 

6,5)  

2. kurang baik (jika 

kurang dari nilai 

mean/rata-rata = 

6,5)  

 

Ordinal 

 

 

 

 

Variabel Terikat 

5. Keberhasilan 

ibu 

memberikan 

ASI Ekslusif 

 

Perilaku 

responden 

dalam  

memberikan  

ASI ekslusif 

pada  bayi yang 

berusia 0-6 

bulan  

Wawancara  Kuesioner  1. Ya 

2. Tidak 

Nominal 
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III.4  Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan hipotesis alternatif 

(Ha) yaitu sebagai berikut: 

1. Ada hubungan antara ANC dengan keberhasilan ibu memberikan ASI 

Ekslusif di Puskesmas Pal Lima. 

2. Ada hubungan antara IMD dengan keberhasilan ibu memberikan ASI 

Ekslusif  di Puskesmas Pal Lima. 

3. Ada hubungan antara teknik menyusui dengan keberhasilan ibu 

memberikan ASI Ekslusif di Puskesmas Pal Lima. 

4. Ada  hubungan antara kondisi payudara dengan keberhasilan ibu 

memberikan ASI Ekslusif di Puskesmas Pal Lima. 

5. Ada hubungan antara perawatan payudara dengan keberhasilan ibu 

memberikan ASI Ekslusif di Puskesmas Pal Lima. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

IV.1  Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik 

dengan pendekatan Cross Sectional yaitu suatu penelitian yang 

mempelajari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, 

dimana dilakukan observasi atau pengukuran variabel sekali  dan sekaligus 

pada waktu yang sama (Riyanto, 2011). 

 

IV.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September  

2017 dan Penelitian ini mengambil lokasi di Puskesmas Pal Lima 

Pontianak.  

 

IV.3 Populasi dan Sampel 

IV.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini 

adalah ibu yang memiliki bayi berusia lebih dari 6 bulan (7-12 
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bulan) di Puskesmas Pal Lima pada bulan Januari sampai bulan 

Maret tahun 2017 yang berjumlah 166 bayi.  

3.3.2 Sampel 

Sampel dapal penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi 

berusia lebih dari 6 bulan (7-12 bulan) di Puskesmas Pal Lima pada 

bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2017. 

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  37,4%  (0,37) 

q =  1 – p = 1- 0,37 = 0,63 

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

n =  Jumlah sampel 

                  Diketahui populasi (N) = 166 Anak, maka: 

                 n   =      (1.96)
2
 . 166 . 0,37 . 0,63 

                        (0,1)
2 
. (166 -1)

 
+(1.96)

2
 . 0,37 . 0,63 

     

    =    148,64 

          2,5454 

 

    =   58,4 

 

n  = 59 sampel  

 

Berdasarkan perhitungan diatas, dari jumlah populasi sebesar  

166 bayi, jumlah sampel yang diambil sebanyak  59 sampel. Sampel 
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penelitian dilakukan dengan Accidental sampling   dengan sistem acak 

menggunakan pengundian arisan. 

 

IV.4  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

IV.4.1 Data Primer 

Data primer merupakan materi atau kumpulan fakta yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti pada saat penelitian berlangsung. 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden 

melalui teknik wawancara yaitu meliputi  

a. Wawancara tentang ANC, dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah responden melakukan kunjungan ibu hamil di tempat 

pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya yang 

dilakukan minimal 4 kali selama kehamilan. Alat ukur yang 

digunakan adalah kuesioner 

b. Wawancara tentang IMD, dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah responden melakukan IMD atau tidak. Alat ukur yang 

digunakan adalah kuesioner. 

c. Wawancara tentang Teknik menyusui, dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah responden melakukan teknik menyusui 

dengan benar atau tidak. Alat ukur yang digunakan adalah 

kuesioner. 
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d.  Wawancara tentang kondisi payudara, dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah responden kondisi payudara yang benar 

atau tidak. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. 

e. Wawancara tentang perawatan payudara dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah responden melakukan perawatan payudara 

atau tidak. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. 

f.  Wawancara tentang keberhasilan Ibu Menyusui Pada Bayi 0-6 

Bulandimaksudkan untuk mengetahui apakah responden 

menyusui bayi atau tidak selama 6 bulan. Alat ukur yang 

digunakan adalah kuesioner. 

IV.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari 

pihak lain. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan 

data KIA dan data gizi tentang cakupan ASI eksklusif, yaitu berupa 

data jumlah cakupan bayi yang ASI eksklusif dan jumlah cakupan 

bayi yang tidak ASI eksklusif yang diperoleh dari di puskesmas  

Pal Lima. 

 

IV.5  Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

IV.5.1 Teknik Pengolahan Data 

Teknik dan pengolahan dan penyajian data secara garis besar 

lebih banyak dilakukan pada tahap kegiatan analisa faktor 

determinan, karena pada pengumpulan data pada tahap ini lebih 
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dominan menggunakan data primer yang diambil dari masyarakat, 

untuk kemudian dilakukan pengolahan data primer tersebut dan 

penyajian data, yaitu: 

1. Editing  yaitu: memeriksa kelengkapan data, kesinambungan 

data, keseragaman data secara keseluruhan dari variabel-

variabel penelitian.  

2. Coding yaitu: menklasifikasikan data-data dari variabel dengan 

memberikan kode-kode.  

3. Scoring yaitu: memberikan skor  pemberian nilai pada jawaban 

responden pada semua variabel. 

4. Entry yaitu memasukan data jawaban yang benar yang telah di 

skor kedalam program komputer untuk dilakukan 

pengelompokan data dengan menggunakan program statistik. 

5. Cleaning 

Cleaning merupakan kegiatan pengecekan kembali data 

yang sudah dientri apakah ada kesalahan atau tidak. Apabila 

terdapat kesalahan dalam memasukkan data yaitu dengan 

melihat frekuensi variabel yang diteliti. 

6. Tabulating  yaitu: mengelompokkan data variabel variabel-

variabel penelitian  

IV.5.2 Teknik Penyajian Data 

Data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk narasi 

dan tabel. Penyajian data dalam bentuk narasi memberikan 
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kemudahan bagi pembaca yang kurang terlatih dalam membaca 

informasi yang disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian data 

dalam bentuk tabel lebih ringkas dan tidak menggunakan tata 

bahasa yang rumit. 

 

IV.6  Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang dipergunakan oleh peneliti adalah analisa 

data univariat dan bivariat. 

IV.6.1  Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisa yang dilakukan untuk 

menjelaskan/mendeskripsikan karakteristik dari masing-masing 

variabel-variabel yang diteliti. Variabel-variabel dalam penenlitian 

ini yaitu meliputi ANC, IMD, Teknik menyusui, kondisi payudara 

Dengan Keberhasilan Ibu Menyusui Pada Bayi 0-6 Bulan. 

IV.6.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk membuktikan hasil 

hipotesis yang telah dirumuskan yaitu untuk mengetahui hubungan 

antara ANC, IMD, Teknik menyusui, kondisi payudara Dengan 

Keberhasilan Ibu Menyusui Pada Bayi 0-6 Bulan. Data dianalisis 

menggunakan komputer. Jenis statistik yang digunakan adalah 

statistik non parametrik dengan uji Chi-Square (x²) dengan tingkat 

kepercayaan 95% dan level signifikansi 5%. Adapun rumus uji chi-

square untuk tabel 2x2 (Budiman, 2012) adalah : 
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       )    )   

    )    )    )    )
 

Ketentuan yang berlaku pada uji Chi-Square adalah : 

1. Bila tabelnya 2x2 dan tidak ada nilai expected (harapan) kurang 

dari 5 maka uji yang dipakai adalah Continuity Correction. 

2. Bila tabelnya 2x2 dan ada nilai expected kurang dari 5 maka uji 

yang dipakai adalah Fisher Exact Test. 

3. Bila tabelnya lebih dari 2x2 maka digunakan uji Pearson Chi 

Square. 

4. Uji Likelihood Ratio dan Linear by Linear Asscitation biasanya 

digunakan lebih spesifik (Riyanto, 2011). 

Dalam perhitungan ini menggunakan signifikasi sebesar 5% 

(α = 0,05). Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat, penarikan kesimpulan menggunakan 

asymptop signifikasi (p value) jika asymptop signifikasi kurang dari 

atau sama dengan 0,05 (p ≤ 0,05) maka Ho ditolak (Ha diterima) 

yang berarti ada hubungan. Apabila asymptop signifikasi lebih dari 

0,05 (p > 0,05) maka Ho diterima (Ha ditolak) yang berarti tidak 

ada hubungan. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 

menggunakan fasilitas program analisis statistik dengan uji Chi-

Square dengan rumus: 

   
         ) 

    )    )    )    )
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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) 

 

 

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) 

 

Dengan ketentuan jika nilai yang di peroleh : 

1. PR  = 1 : artinya variabel independen bukan merupakan faktor 

resiko. 

2. PR > 1 : variabel independen merupakan faktor resiko. 

3. PR < 1 : variabel independen merupakan faktor pencegah 

Tabel IV.6 

Prevalensi Ratio (PR) 

Independen Dependen Jumlah 

Positif Negatif 

Positif A b a+b 

Negatif C d c+d 
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Keterangan: 

a : responden dengan faktor risiko yang mengalami efek 

b : responden dengan faktor risiko yang tidak mengalami efek 

c : responden tanpa faktor risiko yang mengalami efek 

d : responden tanpa  faktor risiko yang tidak  mengalami efek 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

V.1. Hasil Penelitian 

V.1.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Pontianak merupakan ibukota Propinsi Kalimantan Barat, 

dengan luas wilayah 107, 82 km² yang terdiri dari 6 (enam) 

kecamatan dan 29 kelurahan. Kota Pontianak dilintasi Garis 

Khatulistiwa yaitu pada 0º 02' 24" lintang utara sampai dengan 0º 01' 

37" Lintang Selatan dan 109º 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 

109º 23' 04" Bujur Timur. Ketinggian Kota Pontianak berkisar antara 

0, 10 meter sampai 1, 50 meter diatas permukaan laut. Wilayah Kota 

Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kabupaten 

Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yaitu: 

Bagian Utara  :  Berbatasan dengan Kecamatan Siantan, 

Kabupaten Pontianak 

Bagian Selatan  :  Berbatasan dengan Kecamatan Sui. Raya 

dan Kecamatan Sui. Kakap, Kabupaten 

Kubu Raya 

Bagian Barat  :  Berbatasan dengan Kecamatan Sui. Kakap, 

Kabupaten Kubu Raya 

Bagian Timur  :  Berbatasan dengan Kecamatan Sui. Raya 

dan Sui. Ambawang, Kabupaten Kubu Raya 
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Wilayah terluas Kota Pontianak adalah Kec.Pontianak Utara 

yaitu 37, 22 km² (34, 52 %), diikuti oleh Kecamatan Pontianak Barat 

16, 47 km², Kecamatan Pontianak Kota 15, 98 km², Kecamatan 

Pontianak Selatan 15, 14 km², Kecamatan Pontianak Tenggara 14, 

22 km² , sedangkan wilayah terkecil adalah Kec. Pontianak Timur 

yaitu 8, 78 km² (8, 14 %). 

Di bidang  ekonomi kebanyakan masyarakat diwilayah bina 

Puskesmas Pal V  bekerja sebagai buruh, Pegawai Negeri Sipil  dan 

diikuti petani POLRI/TNIdan sisanya sebagai pedagang, sopir 

angkutan, peternak dan swasta.  

Cakupan K1 –  dan K4 dari tahun 2012-2016 sangat baik 

sesuai dengan sasaran yang telah diberikan dari thn 2016. hal ini 

disebabkan  bertambahnya tingkat pendidikan  masyarakat serta 

informasi kesehatan yang baik kepada ibu hamil dan WUS dalam 

program pelaksanaan  serta pelayanan di ruang lingkup kesehatan 

ibu dan  anak. 

 

Gambar V.1 

Peta wilayah Puskesmas Pal Lima 
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V.1.2 Gambaran Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara 

menggunakan alat ukur kuesioner yaitu ANC, IMD, Teknik 

menyusui, kondisi payudara dan perawatan payudara dan 

keberhasilan pemberian ASI Ekslusif.  

Penelian ini menggunakan Populasi yaitu adalah ibu yang 

memiliki bayi berusia lebih dari 6 bulan (7-12 bulan) di Puskesmas 

Pal Lima pada bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2017 yang 

berjumlah 166 bayi. Pengambilan sampel anak yang berumur 

antara 7 sampai 12 bulan yaitu dengan cara diambil dari rekap data 

yang ada di puskemas Pal Lima. 

Setelah mendapatkan populasi barulah mencari sampel 

dengan menggunakan rumus dan di dapatlah 59 responden. 

Penelitian ini dilakukan untuk mencarai hubungan antara ANC, 

IMD, teknik menyusui, kondisi payudara dan perawaran payudara 

dengan keberhasilan pemberian ASI Ekslusif. 

Setelah itu peneliti turun kelapangan ke rumah responden 

Kemudian menyepakati waktu untuk melakukan pengukuran dan 

wawancara dengan menggunakan kuesioner. Setelah semuanya 

selesai di teliti selanjutnya  data tersebut di analisis data 

menggunakan uji Chi-Square 
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Gambar V.1 

Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Turun Lapangan 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi 
berusia lebih dari 6 bulan (7-12 bulan) di Puskesmas Pal Lima 

pada bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2017 yang 

berjumlah 166 bayi 

1. ANC, 

2. IMD,  

3. Teknik menyusui,  

4. Kondisi Payudara  

5. Perawatan Payudara. 

 

 

Pemberian ASI Ekslusif 

Jumlah sampel yang diambil 

sebesar 59 responden 

 

Menganalisis data menggunakan uji Chi-Square 

Wawancara dengan menggunkan Kuesioner 
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V.1.2 Karekteristik Responden 

1. Umur   

 Distribusi frekuensi rata-rata umur responden adalah 27,5 

tahun dengan umur paling muda yaitu 19 tahun dan umur yang 

paling tua yaitu 41 tahun.  

Tabel V.1 

Distribusi Frekuensi umur Berdasarkan Rata-rata di wilayah kerja 

Puskesamas Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat 

 

 

 

 

 
Sumber:  Data Primer Tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas proporsi responden berdasarkan 

kelompok umur terbanyak di wilayah kerja Puskesamas Pal Lima 

Kecamatan Pontianak Barat adalah  berumur antara 20-35 tahun 

sebanyak 49 responden (83,0%). 

Tabel V.2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Responden di wilayah 

kerja Puskesamas Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat 

 

Umur Jumlah % 

< 20 tahun 2 3,4 

20-35 tahun 49 83,0 

> 35 tahun 8 13,6 

Total 59 100,0 
 Sumber:  Data Primer Tahun 2017 

 

 

 

 

 

Variabel Mean Median SD Min Max 

Umur 27,5 26 5,5 19 41 
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2. Pendidikan 

Tabel V.3 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Responden  

di wilayah kerja Puskesamas Pal Lima Kecamatan Pontianak 

Barat 

Pendidikan Jumlah % 

Tidak Tamat 5 8,5 

SD 4 6,8 

SMP 12 20,3 

SMA 37 62,7 

Perguruan Tinggi 3 5,1 

Total 59 100,0 
                            Sumber : Data Primer, Tahun 2017 

Berdasarkan tabel V.3 proporsi responden berdasarkan 

kelompok pendidikan di wilayah kerja Puskesmas Pal Lima 

Kecamatan Pontianak Barat  terbanyak adalah  SMA  sebanyak 37 

responden (62,7%). 

3. Pekerjaan 

Tabel V.4 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Responden di wilayah 

kerja Puskesamas Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat   

 

Pekerjaan Jumlah % 

Rumah Tangga 42 71,2 

Swasta 8 13,6 

PNS 3 5,1 

Wirausaha/Dagang 6 10,2 

Total 59 100,0 
                            Sumber : Data Primer, Tahun 2017 

Berdasarkan tabel V.4 proporsi responden berdasarkan 

kelompok pekerjaan di wilayah kerja Puskesmas Pal Lima 

Kecamatan Pontianak Barat  terbanyak adalah  rumah tangga  

sebanyak 42 responden (71,2%). 
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V.1.3 Analisis Univariat 

1. Mengetahui ANC,  

Tabel V.5 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan ANC Responden di wilayah 

kerja Puskesamas Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat 

 

ANC Jumlah % 

Tidak lengkap 34 57,6 

Lengkap 25 42,4 

Total 59 100,0 
 Sumber:  Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas proporsi responden terbanyak 

berdasarkan kelompok ANC  di wilayah kerja Puskesmas Pal Lima 

Kecamatan Pontianak Barat adalah  tidak lengkap (jikakurang dari 

4 kali kunjungan untuk memeriksakan kehamilan) sebanyak 34 

responden (57,5%). 

2. IMD 

Tabel V.6 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan IMD Responden di wilayah 

kerja Puskesamas Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat 

 

IMD Jumlah % 

Tidak melaksanakan 31 52,5 

Melaksanakan  28 47,5 

Total 59 100,0 
 Sumber:  Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas proporsi responden terbanyak 

berdasarkan kelompok IMD  di wilayah kerja Puskesmas Pal Lima 

Kecamatan Pontianak Barat adalah  tidak melaksanakan (tidak 

memberikan IMD setelah melahirkan )sebanyak 31 responden 

(52,5%).  



58 

 

3. Teknik menyusui 

Teknik menyusui di kategorikan menjadi 2 yaitu benar dan 

salah. Dikatakan benar jika dalam menyusui responden melakukan 

sesuai standar teknik menusui, sedangkan dikatakan salah jika 

responden tidak melakukan salah satu teknik menyusui. 

Tabel V.7 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Teknik menyusui Responden di 

wilayah kerja Puskesamas Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat 

Teknik Menyusui Jumlah % 

Salah 34 57,6 

Benar 25 42,4 

Total 59 100,0 
 Sumber:  Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas proporsi responden terbanyak 

berdasarkan kelompok teknik menyusui di wilayah kerja 

Puskesmas Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat adalah  salah 

dalam melakukan teknik menyusui sebanyak 34 responden 

(57,6%). 

Tabel V.8 

Distribusi Frekuensi Teknik Menyusui Per Item Responden  di 

wilayah kerja Puskesamas Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat 

N

o 

Teknik Menyusui Ya Tidak 

f % f % 

1 Menyiapkan peralatan,  46 78,0 13 22,0 

2 Memilih posisi yang paling nyaman 

untuk menyusui.  
44 74,6 15 25,4 

3 Membaringkan bayi diatas bantal 

dengan baik dan posisi bayi 

menghadap perut ibu 

44 74,6 15 25,4 

4 Telinga dan lengan bayi terletak 

pada satu garis lurus serta kepala 

tidak menengadah 

35 59,3 24 40,7 

5 Melakukan pemijitan payudara dan 

mengeluarkan sedikit ASI untuk 

membasahi putting susu 

23 39,0 36 61,0 
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N

o 

Teknik Menyusui Ya Tidak 

f % f % 

6 Menopang payudara dengan tangan 

kiri atau tangan kanan dan empat 

jari menahan bagian bawah areola 

mamae sampai bayi membuka 

mulut. 

19 32,2 40 67,8 

7 Setelah bayi siap menyusu 

memasukkan putting susu sampai 

daerah areola mamae masuk ke 

mulut bayi dan dagu bayi menempel 

pada payudara ibu. 

24 40,7 35 59,3 

8 Mempertahankan posisi bayi yang 

tepat dan nyaman sehingga 

memungkinkan bayi dapat 

menghisap dengan benar  

37 62,7 22 37,3 

9 Bayi tampak menghisap kuat 

dengan irama perlahan 
23 39,0 36 61,0 

10 Menyusui bayi selama ia mau dan 

memberikan ASI secara bergantian 

pada kedua payudara 

34 57,6 25 42,4 

11 Setelah bayi selesai menyusu, 

membasahi putting susu dan 

sekitarnya oleh ASI dan 

membiarkan kering sendiri  

27 45,8 32 54,2 

 

Hasil per item yang didapat sebagian besar responden 

responden tidak Menopang payudara dengan tangan kiri atau 

tangan kanan dan empat jari menahan bagian bawah areola mamae 

sampai bayi membuka mulut (67,8%) dan tidak melakukan 

Melakukan pemijitan payudara dan mengeluarkan sedikit ASI 

untuk membasahi putting susu (61,0%). 
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4. Kondisi payudara 

Kondisi payudara di kategorikan menjadi 2 yaitu baik dan 

kurang baik. Dikatakan baik jika kondisi payudara ibu dalam 

keadaan baik seperti payudara tidak lecet, tidak memiliki puting 

susu datar, lancar mengeluarkan ASI dan tidak pernah mengalami 

pengerasan sedangkan di katakan kurang baik jika kondisi 

payudara pernah mengalami lecet, puting datar, tidak 

mengeluarkan ASI dan pernah mengalami pengerasan. 

Tabel V.9 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kondisi Payudara Responden di 

wilayah kerja Puskesamas Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat 

 

Kondisi Payudara Jumlah % 

Kurang Baik 30 50,8 

Baik 29 49,2 

Total 59 100,0 
 Sumber:  Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas proporsi responden terbanyak 

berdasarkan kelompok kondisi payudara di wilayah kerja 

Puskesmas Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat adalah  kurang 

baik sebanyak 30 responden (50,8%). 

Tabel V.10 

Distribusi Frekuensi Kondisi Payudara Per Item Responden  di 

wilayah kerja Puskesamas Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat 

 

N

o 

Kondisi Payudara Ya Tidak 

f % f % 

1 Payudara lecet 55 93,2 4 6,8 

2 Payudara memiliki puting susu datar 37 62,7 22 37,3 

3 Payudara pernah mengalami 

pengerasan 
38 64,4 21 35,6 
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5. Perawatan payudara  

Perawatan  payudara di kategorikan menjadi 2 yaitu baik 

dan kurang baik. Dikatakan baik jika selalu melakukan perawatan 

dengan baik sedangkan di katakan kurang baik jika perawatan 

payudara tidak dilakukan salah satu dari presedur yang telah di 

tentukan. 

Tabel V.11 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Perawatan Payudara Responden 

di wilayah kerja Puskesamas Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat 

 

Perawatan Payudara Jumlah % 

Kurang Baik 35 59,3 

Baik 24 40,7 

Total 59 100,0 
 Sumber:  Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas proporsi responden terbanyak 

berdasarkan kelompok perawatan payudara di wilayah kerja 

Puskesamas Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat adalah  kurang 

baik sebanyak 35 responden (59,3%). 

Tabel V.12 

Distribusi Frekuensi Perawatan Payudara Per Item Responden  di 

wilayah kerja Puskesamas Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat 

 

N

o 

Perawatan Payudara Ya Tidak 

f % f % 

1 Perawatan payudara sebaiknya di 

lakukan secara rutin untuk 

memelihara dan memperlancar 

pengeluaran ASI 

55 93,2 4 6,8 

2 Pada saat melakukan perawatan 

payudara Menggunakan 

pengompresan sekitar 5 menit 

58 98,3 1 1,7 

3 Puting susu yang datar atau tidak 

menonjol maka di lakukan memuntir 

dan menarik puting susu 

53 89,8 6 10,2 
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N

o 

Perawatan Payudara Ya Tidak 

f % f % 

4 Pada saat melakukan perawatan 

payudara dengan menggunakan 

minyak kelapa atau baby oil 

48 81,4 11 18,6 

5 Pengompresan pada payudara 

dengan menggunakan air hangat 

secara bergantian 

44 74,6 15 25,4 

6 Ibu melakukan perawatan payudara 

setiap hari sebelum mand 
44 74,6 15 25,4 

7 Setelah pengompresan pada 

payudara, payudara di bersihkan 

dengan menggunakan handuk 

kering dan bersih 

41 69,5 18 30,5 

8 Payudara di lakukan sebelum 

melahirkan yaitu pada usia 

kehamilan 3-9 bulan 

29 49,2 30 50,8 

9 Payudara di lakukan hanya pada saat  

kunjungan ke klinik saja 
45 76,3 14 23,7 

 

 

6. Keberhasilan Ibu Menyusui ASI Ekslusif Di Puskesmas Pal Lima. 

Tabel V.13 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Keberhasilan Ibu Menyusui 

ASI Ekslusif Responden di wilayah kerja Puskesamas Pal Lima 

Kecamatan Pontianak Barat 

 

Keberhasilan Ibu Menyusui 

ASI Ekslusif 
Jumlah % 

Tidak  36 61,0 

Ya 23 39,0 

Total 59 100,0 
 Sumber:  Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas proporsi responden terbanyak 

berdasarkan kelompok ASI ekslusif  di wilayah kerja Puskesamas 

Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat adalah  tidak melakukan 

sebanyak 36 responden (61,0%). 
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V.1.3 Analisis Bivariat 

1. Hubungan antara ANC dengan Keberhasilan Ibu Menyusui ASI 

Ekslusif  Di Puskesmas Pal Lima. 

Tabel V.14 

Hubungan antara ANC dengan Keberhasilan Ibu Menyusui ASI 

Ekslusif  Di Puskesmas Pal Lima. 

 

ANC 

Keberhasilan Ibu 

Menyusui ASI 

Ekslusif 
Total 

p 

value 

PR 

(95%CI) 

Tidak Ya 

f % f % f % 

0,010 

1,912 

(1,142-

3,200) 
Tidak Lengkap 26 76,5 8 23,5 34 100,0 

Lengkap 10 40,0 15 60,0 25 100,0 

Total 36 61,0 23 39,0 59   100,0 

 

Berdasarkan tabel didapatkan bahwa proporsi responden yang 

melakukan ANC tidak lengkap  (76,5%) cenderung lebih banyak yang 

tidak berhasil menyusui ASI ekslusif dari pada yang melakukan ANC 

lengkap (40,0%). 

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square diperoleh 

nilai p value = 0,010, artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

ANC dengan keberhasilan ibu menyusui ASI Ekslusif  di Puskesmas Pal 

Lima. Hasil analisis diperoleh nilai PR = 1,912  (95% CI = 1,142- 3,200), 

artinya responden yang melakukan ANC yang tidak lengkap berpeluang 

1,912 kali untuk tidak berhasil dalam menyusui  dibandingkan dengan 

responden yang melakukan ANC lengkap. 
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2. Menganalisis hubungan antara IMD dengan keberhasilan ibu menyusui 

ASI Ekslusif  Di Puskesmas Pal Lima. 

Tabel V.15 

Hubungan antara IMD dengan Keberhasilan Ibu Menyusui ASI 

Ekslusif Di Puskesmas Pal Lima. 

IMD 

keberhasilan ibu 

menyusui Total 

p 

value 

PR 

(95%CI) 

Tidak Ya 

f % f % f % 

0,014 

1,806 

(1,131-

2,885) 
Tidak 

melaksanakan 
24 77,4 7 22,6 31 100,0 

Melaksanakan  12 42,9 16 57,1 28 100,0 

Total 36 61,0 23 39,0 59   100,0 

 

Berdasarkan tabel didapatkan bahwa proporsi responden yang tidak 

melaksanakan IMD (77,4%) cenderung lebih banyak yang tidak berhasil 

menyusui ASI Ekslusif dari pada yang  melaksanakan IMD (42,9%). 

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square diperoleh 

nilai p value = 0,014, artinya bahwa ada hubungan  yang signifikan 

antara IMD dengan Keberhasilan Ibu Menyusui ASI Ekslusif  Di 

Puskesmas Pal Lima. Hasil analisis diperoleh nilai PR = 1,806 (95% CI = 

1,131- 2,885), artinya responden yang tidak melaksanakan IMD 

berpeluang 1,806 kali untuk tidak berhasil menyusui ASI ekslusif 

dibandingkan dengan responden melaksankan IMD. 
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3. Menganalisis hubungan antara teknik menyusui dengan Keberhasilan 

Ibu Menyusui ASI Ekslusif di Puskesmas Pal Lima. 

Tabel V.16 

Hubungan antara Teknik menyusui dengan Keberhasilan Ibu Menyusui 

ASI Ekslusif  Di Puskesmas Pal Lima. 

 

Teknik Menyusui 

Keberhasilan Ibu 

Menyusui Total 

p 

value 

PR 

(95%CI) 

Tidak Ya 

f % f % f % 

0,002 

2,206 

(1,273-

3,823) 
Salah  27 79,4 7 20,6 34 100,0 

Benar 9 36,0 16 64,0 25 100,0 

Total 36 61,0 23 39,0 59   100,0 

 

Berdasarkan tabel didapatkan bahwa proporsi responden yang 

melakukan teknik menyusui yang salah (79,4%) cenderung lebih banyak 

yang tidak berhasil menyusui ASI ekslusif dari pada yang melaksanakan 

teknik menyusui yang benar (36,0%). 

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square diperoleh 

nilai p value = 0,002, artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

teknik menyusui dengan keberhasilan ibu menyusui ASI Ekslusif Di 

Puskesmas Pal Lima. Hasil analisis diperoleh nilai PR = 2,206 (95% CI = 

1,273-3,823), artinya responden yang melaksanakan teknik menyusui 

yang salah berpeluang 2,206 kali untuk tidak berhasil menyusui ASI 

Ekslusif dibandingkan dengan responden melaksanakan teknik menyusui 

yang benar. 
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4. Menganalisis hubungan antara kondisi payudara dengan Keberhasilan 

Ibu Menyusui ASI Ekslusif Di Puskesmas Pal Lima. 

Tabel V.17 

Hubungan antara Kondisi Payudara dengan Keberhasilan Ibu Menyusui 

ASI Ekslusif Di Puskesmas Pal Lima. 

 

Kondisi Payudara 

keberhasilan ibu 

menyusui Total 

p 

value 

PR 

(95%CI) 

Tidak Ya 

f % f % f % 

0,006 

1,933 

(1,210-

3,089) 
Kurang Baik 24 80,0 6 20,0 30 100,0 

Baik 12 41,4 17 58,6 29 100,0 

Total 36 61,0 23 39,0 59   100,0 

 

Berdasarkan tabel didapatkan bahwa proporsi responden yang 

memiliki kondisi payudara yang kurang baik (80,0%) cenderung lebih 

banyak yang tidak berhasil menyusui ASI Ekslusif dari pada kondisi 

payudara yang baik (41,4%). 

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square diperoleh 

nilai p value = 0,006, artinya bahwa ada hubungan yang signifikan  

antara kondisi payudara dengan keberhasilan ibu menyusui asi ekslusif 

Di Puskesmas Pal Lima. Hasil analisis diperoleh nilai PR = 1,933 (95% 

CI = 1,210 - 3,089), artinya responden yang memiliki kondisi payudara 

yang kurang baik berpeluang 1,933 kali untuk tidak berhasil menyusui 

ASI Ekslusif dibandingkan dengan kondisi payudara yang baik. 
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5. Menganalisis Hubungan Antara Perawatan Payudara dengan 

Keberhasilan Ibu Menyusui ASI Ekslusif di Pukesmas Pal Lima 

Tabel V.18 

Hubungan antara Perawatan Payudara dengan Keberhasilan Ibu 

Menyusui ASI Ekslusif Di Puskesmas Pal Lima. 

 

Perawatan 

Payudara 

keberhasilan ibu 

menyusui Total 

p 

value 

PR 

(95%CI) 

Tidak Ya 

f % f % f % 

0,024 

1,783 

(1,069-

2,975) 
Kurang Baik 26 74,3 9 25,7 35 100,0 

Baik 10 41,7 14 58,3 24 100,0 

Total 36 61,0 23 39,0 59   100,0 

 

Berdasarkan tabel didapatkan bahwa proporsi responden yang 

melakukan perawatan payudara yang kurang baik (74,3%) cenderung 

lebih banyak yang tidak berhasil menyusui ASI Ekslusif dari pada 

perawatan payudara yang baik (41,7%). 

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square diperoleh 

nilai p value = 0,024, artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

perawatan payudara dengan keberhasilan ibu menyusui ASI ekslusif di 

Puskesmas Pal Lima. Hasil analisis diperoleh nilai PR = 1,783 (95% CI = 

1,069 – 2,975), artinya responden yang memiliki perawatan payudara 

yang kurang baik berpeluang 1,783 kali untuk tidak berhasil menyusui 

ASI ekslusif dibandingkan dengan perawatan payudara yang baik. 
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V.2 Pembahasan 

1. Gambaran perilaku pemberian ASI eksklusif  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proporsi responden terbanyak 

berdasarkan kelompok ASI ekslusif  di wilayah kerja Puskesamas Pal 

Lima Kecamatan Pontianak Barat adalah  tidak melakukan sebanyak 36 

responden (61,0%). Hal ini terjadi, di mana sebagian besar ibu masih 

belum paham tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif, dan sebagian 

kecil walaupun sudah tahu manfaatnya, namun dalam pelaksanaannya 

mereka tidak memberikan bayinya ASI Eksklusif. 

ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu saja kepada bayi 

selama enam bulan pertama kehidupan bayi tanpa memberikan 

makanan atau cairan lain, kecuali vitamin, mineral, dan obat yang telah 

diizinkan (WHO, 2010). ASI eksklusif adalah pemberian ASI secara 

eksklusif pada bayi sejak lahir hingga bayi berumur enam bulan dan 

dianjurkan dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun (Depkes, 2004). 

Kegiatan menyusui sangat penting dilakukan, karena dengan 

menyusui ibu dapat memberikan ASI kepada bayi dan dapat mencukupi 

kebutuhan nutrisi bayi. Selain itu, menyusui juga memiliki banyak 

manfaat, baik bagi bayi maupun bagi ibu. Adapun manfaat bagi bayi 

antara lain adalah mengurangi frekuensi penyakit infeksi, dapat 

melancarkan pencernaan, memperkecil kejadian kelum-puhan, mengurangi 

alergi, memperkecil risiko obesitas, dan memperkecil risiko kerusakan 

gigi. Sedangkan manfaat bagi ibu antara lain mempermudah penurunan 
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berat badan, lebih dekat dan lebih akrab dengan bayi, serta mengurangi 

risiko kanker payudara. 

 

2. Hubungan antara ANC dengan Keberhasilan Ibu Menyusui ASI Ekslusif Di 

Puskesmas Pal Lima. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji Chi-Square 

bahwa ada hubungan antara ANC dengan Keberhasilan Ibu Menyusui ASI 

Ekslusif Di Puskesmas Pal Lima (p value = 0,010), dengan nilai PR = 

1,912 artinya responden yang melakukan ANC yang tidak lengkap 

berpeluang 1,912 kali untuk tidak melakukan keberhasilan ibu menyusui  

dibandingkan dengan responden yang melakukan ANC lengkap. 

Berdasarkan hasil univariat bahwa responden terbanyak berdasarkan 

kelompok ANC  di wilayah kerja Puskesmas Pal Lima Kecamatan 

Pontianak Barat adalah  tidak lengkap (jikakurang dari 4 kali kunjungan 

untuk memeriksakan kehamilan) sebanyak 34 responden (57,5%). 

Menurut Wignjosastro (2005) ANC merupakan pengawasan wanita 

hamil  secara  teratur  dan  tertentu  dengan  tujuan  menyiapk an  fisik  

dan mental serta menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan, 

persalinan dan nifas. Dari  definisi -definisi  diatas  dapat  disimpulkan  

bahwa  ANC  atau pemeriksaan kehamilan adalah pelayanan yang 

diberikan kepada wanita hamil   dengan   melakukan   pemeriksa an   dan   

pengawasan   kehamilan untuk  mengoptimalisasi kesehatan  mental  dan  

fisik  ibu  hamil  sehingga mampu  menghadapi  persalinan,  nifas,  
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persiapan  memberikan  air  susu ibu (ASI) dan kembalinya kesehatan 

reproduksi secara wajar. 

Ante Natal Care merupakan program pelayanan terencana yang 

didalamnya berupa observasi, edukasi dan penanganan medik pada ibu 

hamil untuk memperoleh proses pemeriksaan kehamilan dan persalinan 

yang aman dan memuaskan. Selain itu salah satu dari tujuan pelayanan 

ANC (WHO) yaitu pemeliharaan dan pemberian manajemen laktasi yang 

mencakup nasihat dan petunjuk yang berkaitan dengan kehamilan, 

persalinan, kala nifas, laktasi (pemberian ASI Eksklusif) dan aspek 

keluarga berencana Salah satu upaya meningkatkan keberhasilan 

pemberian ASI Eksklusif secara baik dan benar adalah melalui program 

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang pela ksanaannya bersamaan dengan 

Ante Natal Care (ANC), ketika seorang ibu hamil melakukan kunjungan 

ANC, ibu tersebut akan mendapatkan pendidikan atau penyuluhan dan 

informasi tentang kesehatan dan gizi termasuk informasi persiapan 

pemberian ASI dengan menyusui secara dini dengan posisi yang benar, 

teratur dan eksklusif. 

Penelitian ini sejalan dnegna yang dilakukan oleh Kirimunun 

bahwa terdapat hubungan antara ANC dengan dengan riwayat pemberian 

ASI pada bayi usia 6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Mopah Kabupaten 

Merauke, Propinsi Papua. Maka dari itu diharapkan agar ibu yang 

memiliki bayi agar selalu Kunjungan  ANC secara teratur karena  ANC 

merupakan pelayanan penting untuk memastikan kesehatan ibu selama 
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kehamilan dan menjamin ibu untuk melakukan persalinan di fasilitas 

kesehatan agar berjalan dengan baik dan normal, serta mendukung 

persiapan pemberian ASI secara eksklusif, guna membantu pemerintah 

dalam mencapai penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia. 

 

3. Hubungan antara IMD dengan Keberhasilan Ibu Menyusui ASI Ekslusif 

Di Puskesmas Pal Lima. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada hubungan antara IMD 

dengan Keberhasilan Ibu Menyusui ASI Ekslusif Di Puskesmas Pal Lima 

(p value = 0,014,) dengan nilai PR = 1,806 artinya responden yang tidak 

melaksanakan IMD berpeluang 1,806 kali untuk tidak melakukan 

keberhasilan ibu menyusui dibandingkan dengan responden melaksanakn 

IMD. 

Berdasarkan hasil univariat bahwa responden terbanyak 

berdasarkan kelompok IMD  di wilayah kerja Puskesmas Pal Lima 

Kecamatan Pontianak Barat adalah  tidak melaksanakan (tidak 

memberikan IMD setelah melahirkan )sebanyak 31 responden (52,5%).  

Inisiasi menyusu dini (early initiation) atau permulaan menyusu 

dini adalah bayi mulai menyusu sendiri setelah lahir. Cara bayi 

melakukan inisiasi menyusu dini dinamakan the breast crawl atau 

merangkak mencari payudara (Roesli, 2008). Jika bayi baru lahir segera 

dikeringkan dan diletakkan di perut ibu dengan kontak kulit ke kulit dan 

tidak dipisahkan dari ibunya setidaknya satu jam, semua bayi akan 
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melalui lima tahapan perilaku (pre-feeding behaviour) sebelum bayi 

berhasil menyusu. 

Proses bayi menyusu dalam waktu satu jam pertama setelah 

kelahiran dikenal dengan istilah menyusu dini. Menyusu dini dilakukan 

dengan dua teknik, inisiasi menyusu dini dan tidak inisiasi menyusu dini. 

Kedua teknik ini dilakukan pada bayi yang lahir dengan persalinan 

normal dan persalinan abnormal asalkan bayi dan ibu dalam kondisi 

sehat. Inisiasi menyusu dini mempunyai arti penting dalam merangsang 

produksi ASI dan memperkuat refleks menghisap bayi.  

Refleks menghisap awal pada bayi paling kuat dalam beberapa jam 

pertama setelah lahir dan menin gkatkan lamanya bayi disusui. Oleh 

karena itu, inisiasi menyusui dini akan lebih bermanfaat untuk 

keberlanjutan pemberian ASI dibandingkan tidak inisiasi menyusui dini 

(Vetty dan Elmatris, 2011).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vetty dan Elmatris (2011) 

tentang  Hubungan Pelaksanaan Menyusui Dini Dengan Pemberian Asi 

Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Garam Kota Solok 

memperlihatkan bahwa dari 189 ibu yang menjawab kuesioner hanya 

sebagian (58,2%) yang memberikan ASI Eksklusif. Banyaknya 

responden yang memberikan ASI Eksklusif ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor.  

Komitmen ibu untuk menyusui dari awal sejak kehamilan 

merupakan faktor penting dalam pemberian ASI Eksklusif. Pemberian 
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ASI Eksklusif tidak terlepas dari pemberian ASI secara dini kepada bayi. 

Dengan melakukan manajemen laktasi maka upaya pemberian ASI 

Eksklusif akan lebih mudah dilakukan. Apalagi adanya penyuluhan 

tentang keuntungan dari ASI Eksklusif yang sudah dimulai sejak masa 

kehamilan. Ibu yang tidak memberikan ASI Ekslusif kepada bayinya 

juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti air susu kurang sehingga 

bayi sering rewel dan menangis. Kendala dalam pemberian ASI 

Eksklusif yaitu pemberian makanan dan minuman kepada bayi sebelum 

ASI keluar seperti madu dan susu formula dan ketidak percayaan ibu 

memberikan ASI kepada bayi. Disamping itu, gencarnya promosi susu 

formula juga termasuk salah satu gagalnya pemberian ASI Eksklusif 

(Vetty dan Elmatris, 2011). 

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Fatmawati 

(2016) bahwa pengujian statistik diperoleh hasil dari hubungan sebesar 

0,007 (p<0,05) sehingga dapat dikatakan  bahwa ada hubungan IMD 

dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 7-12 bulan 

di Puskesmas Tegalrejo. 

IMD merupakan faktor yang terpenting sebagai penentu 

keberhasilan ASI eksklusif. Karena dengan IMD, produksi ASI akan 

terstimulasi sejak dini. IMD juga mempercepat pengeluaran placenta, dan 

mempercepat pengeluaran ASI. Maka dari itu diharapkan Bidan yang 

bertugas di Puskesmas maupun di rumah sakit diharapkan dapat 

mempertahankan kinerja dalam hal pelaksanaan IMD di kamar bersalin 
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dan menggencarkan promosi pemberian ASI eksklusif kepada 

masyarakat dan dapat mensosialisaikan kembali tentang IMD pada ibu 

yang akan bersalin dan mampu memotivasi ibu untuk melakukan IMD. 

Ibu menyusui diharapkan lebih memilih ASI dibandingkan dengan 

memberikan bayi susu formula atau makanan tambahan lain sebelum 

bayi berusia enam bulan.   

 

4. Hubungan antara teknik menyusui dengan keberhasilan ibu menyusui pada 

bayi 0-6 bulan di Puskesmas Pal Lima. 

Berdasarkan hasil peneltian bahwa ada hubungan antara teknik 

menyusui dengan keberhasilan ibu menyusui asi ekslusif Di Puskesmas 

Pal Lima (p value = 0,002) dengan nilai PR = 2,206 dengan  95% (CI) = 

1,273-3,823, artinya responden yang melaksanakan teknik menyusui yang 

salaj berpeluang 2,206 kali untuk tidak melakukan keberhasilan ibu 

menyusui dibandingkan dengan responden melaksanakn teknik menyusui 

yang benar. 

Berdasarkan hasil univariat bahwa responden terbanyak berdasarkan 

kelompok teknik menyusui di wilayah kerja Puskesmas Pal Lima 

Kecamatan Pontianak Barat adalah  salah sebanyak 34 responden (57,6%). 

Hasil per item yang didapat sebagian besar responden responden 

tidak Menopang payudara dengan tangan kiri atau tangan kanan dan empat 

jari menahan bagian bawah areola mamae sampai bayi membuka mulut 
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(67,8%) dan tidak melakukan Melakukan pemijitan payudara dan 

mengeluarkan sedikit ASI untuk membasahi putting susu (61,0%). 

Menurut Roesli (2008) sebagai dokter spesialis anak menyatakan, 

dari 100 orang ibu yang tidak bisa menyusui, hanya dua yang 

memiliki kesalahan hormonal atau fisik, sedangkan yang lain karena 

kesalahan teknik menyusui (manajemen laktasi). Perlu diingat jika bayi 

kekurangan ASI umumnya bukan karena ibu tidak dapat memproduksi 

ASI cukup untuk si bayi, namun karena bayi tidak dapat mengambil ASI 

sebanyak yang perlukan. Hal ini pada umumnya disebabkan 

posisi dan teknik menyusui kurang tepat. Ibu-ibu terlihat dapat 

menyusukan/ menetekkan, tetapi cara bagaimana menyusukan dengan 

teknik sebaik-baiknya sehingga banyak ASI keluar dan tidak menyebabkan 

puting susu lecet, atau menyebabkan bayi menelan hawa terlalu banyak 

sehinggamuntah, belum banyak diketahui oleh ibu muda atau calon ibu.  

Menurut Henderson (2006) bahwa sebagian besar ibu yang tidak 

menyusui bayinya, bukan karena gangguan fisik melainkan lebih banyak 

karena kesalahan tata laksana laktasi yang salah satunya adalah teknik 

menyusui. Ibu-ibu terlihat dapat menyusukan bayinya tetapi seringkali 

mereka tidak mengetahui sebenarnya teknik dalam menyusui seperti apa. 

Penelitian Nurhidayah (2012) menyatakan bahwa pengetahuan merupakan 

variabel yang memiliki hubungan besar dengan teknik menyusui pada ibu 

postpartum sehingga para ibu yang memiliki pengetahuan yang rendah 
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mengenai teknik menyusui, menunjukkan teknik menyusui yang kurang 

baik.  

Teknik menyusui yang baik dan benar akan membantu melancarkan 

proses menyusui itu sendiri dan pemberian ASI yang didukung dengan 

teknik yang baik dan benar, manfaatnya akan dirasakan lebih maksimal. 

Oleh karena itu, perawat yang memiliki peran penting sebagai health 

educator sebaiknya memberikan pengetahuan dan penerangan yang benar 

serta menyeluruh kepada para ibu menyusui tentang teknik menyusui yang 

baik dan benar. Hal ini dapat  dilakukan dengan memberikan penyuluhan 

atau pelatihan tentang teknik menyusui kepada para ibu guna 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam hal teknik 

menyusui yang baik dan benar.  

 

5. Hubungan antara kondisi payudara dengan Keberhasilan Ibu Menyusui 

ASI Ekslusif Di Puskesmas Pal Lima. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada  hubungan antara kondisi 

payudara dengan Keberhasilan Ibu Menyusui ASI Ekslusif  Di Puskesmas 

Pal Lima (p value = 0,006) dengan nilai PR = 1,933 artinya responden 

yang memiliki kondisi payudara yang kurang baik berpeluang 1,933 kali 

untuk tidak melakukan keberhasilan ibu menyusui  dibandingkan dengan 

kondisi oayudara yang baik. 

Berdasarkan hasil univariat bahwa responden terbanyak berdasarkan 

kelompok kondisi payudara di wilayah kerja Puskesmas Pal Lima 
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Kecamatan Pontianak Barat adalah  kurang baik sebanyak 30 responden 

(50,8%). 

Berdasarkan hasil per item bahwa sebagian besar responden 

memiliki kondisi payudara yang lecet sebesar 93,2%, payudara memiliki 

puting susu datar sebesar 62,7% dan pernah mengalami pengerasan 

sebesar 64,4%. 

Menurut peneliti, teknik menyusui erat kaitannya antara usia dengan 

pengalaman yang didapatkan dalam menjalani kehidupan. Usia muda 

menyebabkan kurangnya pengetahuan ibu dalam mempersiapkan ASI dan 

ketidaktahuan ibu bahwa reflek let down sangat tergantung dari isapan 

bayi pada puting susu. Belum matangnya emosi ibu sering menyebabkan 

timbulnya kecemasan akan kemampuan pemberian ASI pada bayinya. 

Menurut Setyowati (2008) bahwa pemberian ASI pada satu payudara 

saja dapat membuat payudara yang lain penuh dengan ASI sehingga terjadi 

pembengkakan yang lama kelamaan akan menyebabkan mastitis. 

Anggaraini & Sutomo (2010) menyatakan bahwa saat menyusui dengan 

kedua payudara akan membuat keduanya terstimulasi dengan baik untuk 

selalu memproduksi ASI dan menghindari pembengkakan pada salah satu 

payudara.  

Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa ibu yang memiliki 

kondisi payudara dan perawatannya baik, pengeluaran ASInya pun baik. 

Hal ini dikarenakan bahwa salah satu proses yang mempengaruhi proses 

laktasi adala proses pengembangan jaringan penghasil. Sehingga jika 
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kondisi payudara ibu selama menyusui dalam kondisi tidak baik, dalam hal 

kebersihan, kondisi fisik maupun perawatannya maka sedikit banyak dapat 

mengganggu proses laktasi. 

Oleh karena itu, petugas kesehatan memegang peranan penting 

dalam memberikan pengetahuan dan penerangan yang benar serta 

menyeluruh kepada para ibu menyusui akan pentingnya perawatan 

payudara selama menyusui serta mengajarkannya. Hal ini dapat dilakukan 

dengan memberikan pendidikan kesehatan mengenai perawatan payudara 

yang dapat dimodifikasi dengan berbagai metode seperti diskusi, 

membentuk kelompokkelompok kecil agar dapat berbagi pengalaman, 

informasi dan saran dalam hal perawatan payudara selama menyusui, 

karena pendidikan kesehatan dapat berpengaruh terhadap pengetahuan ibu. 

 

6. Hubungan antara perawatan payudara dengan Keberhasilan Ibu Menyusui 

ASI Ekslusif  di Pukskesmas Pal Lima 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada hubungan antara perawatan 

payudara dengan keberhasilan ibu menyusui asi ekslusif di Puskesmas Pal 

Lima (p value = 0,024) dengan  nilai PR = 1,783 artinya responden yang 

memiliki perawatan payudara yang kurang baik berpeluang 1,783 kali 

untuk tidak melakukan keberhasilan ibu menyusui  dibandingkan dengan 

perawatan payudara yang baik. 

Berdasarkan hasil univariat bahwa  responden terbanyak berdasarkan 

kelompok perawatan payudara di wilayah kerja Puskesamas Pal Lima 
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Kecamatan Pontianak Barat adalah  kurang baik sebanyak 35 responden 

(59,3%). 

Berdasarkan hasil per item bahwa sebagian besar bahwa tidak 

melakukan perawatan payudara di lakukan sebelum melahirkan yaitu pada 

usia kehamilan 3-9 bulan sebesar 50,8%, dan tidak membersihkan dengan 

handuk kering dan bersih setelah pengompresan pada payudara sebesar 

30,5%.  

Mengingat banyak terjadi perubahan perilaku dalam masyarakat 

khususnya ibu – ibu yang cenderung menolak menyusui bayinya sendiri 

terutama pada ibu – ibu yang bekerja dengan alasan air susunya hanya 

sedikit atau tidak keluar sama sekali, keadaan ini memberikan dampak 

negatif terhadap status kesehatan, gizi, serta tingkat kecerdasan anak. Oleh 

karena itu untuk menanggulangi permasalahan diatas perlu dilakukan 

upaya preventif dan promotif dalam meningkatkan penggunaan ASI 

dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan payudara ibu 

menyusui, sehingga membantu pengeluaran ASI secara lancar 

(Prasetyono, 2009). 

Perawatan payudara adalah suatu tindakan perawatan payudara yang 

dilaksanakan, baik oleh ibu post partummaupun di bantu oleh orang lain 

yang dilaksanakan mulai hari pertama atau kedua setelah melahirkan 

(Anggraini, 2010). Masalah yang timbul selama masa menyusui dapat 

dimulai sejak periode antenatal, masa pasca persalinan dini (nifas 

atau laktasi) dan masa pasca persalinan lanjut. Salah satu masalah 
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menyusui pada masa pasca persalinan dini (masa nifas 

atau laktasi) adalah puting susu nyeri, puting susu lecet, payudara 

bengkak, dan mastitis (Ambarwati dan Wulandari, 2008). 

Gerakan pada perawatan payudara bermanfaat melancarkan reflek 

pengeluaran ASI. Selain itu juga merupakan cara efektif meningkatkan 

volume ASI. Terakhir yang tak kalah penting, mencegah bendungan pada 

payudara (Pramitasari dan Saryono, 2008). Setelah melahirkan, laktasi 

dikontrol oleh dua macam refleks. Pertama, refleks produksi air susu (milk 

production reflex). Bila bayi menghisap puting payudara, maka akan 

diproduksi suatu hormon yang disebut prolaktin (prolactin), yang 

mengatur sel-sel dalamalveoli agar memproduksi air susu. Air susu  

tersebut dikumpulkan dalam saluransaluran air susu. Kedua, refleks 

mengeluarkan (let down reflex). Isapanbayi juga merangsang produksi 

hormon lain yang dinamakan oksitosin (oxytocin),yang membuat sel-sel 

otot disekitar alveoliberkontraksi, sehingga air susu didorong 

menuju puting payudara. Jadi, semakinbayi menghisap, maka semakin 

banyak airsusu yang dihasilkan. Menurut Suradi (2008), kriteria 

pengeluaran ASI yaitu: ASI merembes karena payudara penuh, ASI keluar 

pada waktu ditekan, ASI menetes pada saat tidak menyusui atau ASI 

memancar keluar. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Sholichah (2011) yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan antara perawatan payudara pada ibu postpartum 

dengan kelancaran pengeluaran ASI, dimana ibu yang memiliki kondisi 
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payudara dan perawatannya baik, pengeluaran ASInya pun baik. Hal ini 

dikarenakan bahwa salah satu proses yang mempengaruhi proses laktasi 

adalah proses pengembangan jaringan penghasil (Farrer, 2001). Sehingga 

jika kondisi payudara ibu selama menyusui dalam kondisi tidak baik, 

dalam hal kebersihan, kondisi fisik maupun perawatannya maka sedikit 

banyak dapat mengganggu proses laktasi. 

Maka dari itu diharapkan petugas kesehatan sebagai health educator 

memegang peranan penting dalam memberikan pengetahuan dan 

penerangan yang benar serta menyeluruh kepada para ibu menyusui akan 

pentingnya perawatan payudara selama menyusui serta mengajarkannya. 

Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan 

mengenai perawatan payudara yang dapat dimodifikasi dengan berbagai 

metode seperti diskusi, membentuk kelompok-kelompok kecil agar dapat 

berbagi pengalaman, informasi dan saran dalam hal  

 

V.3   Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yaitu adanya 

faktor lain yang sulit dikontrol, seperti pelaksanaan IMD karena tidak ada 

bukti yang menyatakan bahwa ibu melakukan IMD, peneliti hanya 

mengetahui dari hasil wawancara. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1 Kesimpulan 

1. Ada hubungan antara ANC dengan keberhasilan ibu menyusui ASI 

ekslusif di Puskesmas Pal Lima (p value = 0,010, PR = 1,912). 

2. Ada  hubungan antara IMD dengan keberhasilan ibu menyusui ASI 

ekslusif di Puskesmas Pal Lima (p value = 0,014, PR = 1,806). 

3. Ada hubungan antara teknik menyusui dengan keberhasilan ibu 

menyusui ASI ekslusif di Puskesmas Pal Lima (p value = 0,002, PR = 

2,206). 

4. Ada hubungan antara kondisi payudara dengan keberhasilan ibu 

menyusui ASI ekslusif di Puskesmas Pal Lima (p value = 0,006, PR = 

1,933). 

5. Ada hubungan antara perawatan payudara dengan keberhasilan ibu 

menyusui ASI  ekslusif di Pukskesmas Pal Lima (p value = 0,024, PR = 

1,783). 

 

VI.2  Saran 

1. Bagi Puskesmas 

a. Sebagai tenaga kesehatan memberikan sosialisasi kepada ibu yang 

sedang hamil tentang keteraturan kunjungan ANC dengan standart 

menurut Depkes (2005) yaitu minimal 4x yang merupakan salah satu 
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tujuan untuk memberikan keterampilan menyusui yang pada ibu 

nifas. 

b. Untuk mempersiapkan ibu nifas pada saat menyusui diperlukan 

suatu usaha yang baik, diharapkan bidan desa dan tenaga kesehatan 

lainya diharapkan agar ikut serta meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya perawatan payudara bagi ibu 

menyusui dengan cara memberikan motivasi melalui penyuluhan  

pada saat melakukan posyandu setian bulan kepada ibu nifas saat 

hamil sampai masa nifas. 

2. Bagi ibu menyusui 

Kepada masyarakat terutama ibu menyusui hendaknya melakukan 

perawatan payudara untuk meningkatkan kelancaran pengeluaran 

ASI dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi serta  

mengikuti penyuluhan serta anjuran dari tenaga kesehatan 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Perlunya meneliti faktorfaktor lain yang belum diteliti oleh 

peneliti berkaitan dengan kelancaran pengeluaran ASI seperti makanan 

dan gizi ibu saat menyusui, kondisi psikis, faktor istirahat, faktor isapan 

anak sehingga dapat lebih terbukti serta perlu diadakan penelitian di 

tempat yang berbeda dengan judul yang sama. 

 


