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Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif pada Keluarga 
Miskin di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas 

xiv + 107 halaman + 19 tabel + 5 gambar + 4 lampiran 
 

Puskesmas Tebas merupakan salah satu puskesmas dengan cakupan ASI 

eksklusif terendah yaitu 49,90% (Agustus 2013). Sekitar 51,23% dari 244 bayi 
yang tidak mendapat ASI eksklusif berasal dari keluarga miskin. Tujuan 

penelitian adalah untuk menganalisa hubungan pekerjaan, paritas, pengetahuan, 
tempat persalinan, dukungan suami dan dukungan petugas kesehatan dengan 
pemberian ASI eksklusif pada ibu dari keluarga miskin di Puskesmas Tebas 

Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. 
Jenis penelitian ini adalah analitik dengan rancangan penelitian case 

control. Populasi adalah seluruh ibu keluarga miskin yang mempunyai bayi usia 
6-12 bulan dengan jumlah sampel sebanyak 42 responden. 

Pengolahan data menggunakan komputer dengan uji chi-square didapatkan 

hasil penelitian bahwa ada hubungan antara pekerjaan (p value = 0,001, OR = 
15,438), paritas (p value = 0,008, OR = 10,450), pengetahuan (p value = 0,017, 

OR = 8,636) dengan pemberian ASI Eksklusif pada ibu keluarga miskin. 
Saran untuk Dinkes Kab.Sambas agar terus melakukan pengawasan 

terhadap fasilitas kesehatan untuk menerapkan kebijakan 10 LMKM dan 

menjadikannya salah satu penilaian izin pendirian/ perpanjangan operasional 
fasilitas kesehatan. Untuk puskesmas diharapkan terus meningkatkan layanan 

informasi dan konseling kespro sejak dini dengan merangkul semua institusi 
pendidikan, pimpinan instansi, tokoh masyarakat, orang tua dan masyarakat 
umum. 

 
Kata Kunci: ASI eksklusif, work, parity, mother's knowledge. 

Daftar Pustaka : 30 (1997-2013) 
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Factors Related to Exclusive Breastfeeding for Low-income Families in Tebas 

Health Center, Tebas District, Sambas Regency 
 

 
Tebas Health Center is one of the health centers with the lowest exclusive 
breastfeeding coverage of 49.90% (August 2013). Around 51.23% of the 244 

babies who did not receive exclusive breastfeeding came from low-income 
families. The purpose of the study was to analyze the relationship of work, parity, 

knowledge, place of delivery, husband's support, and  support of health workers by 
giving exclusive breastfeeding to mothers from low-income families in Tebas 
Puskesmas Tebas District of Sambas Regency. 

 
This type of research is analytic with a case-control research design. The 

population is all mothers of low-income families who have babies aged 6-12 
months with a total sample of 42 respondents. 
 

Data processing using a computer with chi-square test results obtained research 
that there is a relationship between work (p value = 0.001, OR = 15.438), parity (p 

value = 0.008, OR = 10.450), knowledge (p value = 0.017, OR = 8,636) by giving 
exclusive breastfeeding to poor family mothers. 
 

Suggestions for District Health Office Sambas to continue to supervise health 
facilities to implement the 10 LMKM policy and make it one of the licenses to 

agree. Puskesmas are expected to continue to improve information and counseling 
services from an early age by embracing all educational institutions, institutional 
leaders, community leaders, parents, and the general public. 

 
 

Exclusive breastfeeding/ exclusive ASI, work, parity, mother's knowledge. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 H ayat (1) 

menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak dengan bidang memperoleh pelayanan kesehatan. Merujuk 

pada dasar hukum tersebut Bangsa Indonesia merupakan salah satu negara 

didunia yang telah berkomitmen untuk mencapai Millennium Development 

Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milennium pada Tahun 2015 

untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk. Dari 8 (delapan) tujuan 

MDGs tersebut, 5 diantaranya terkait langsung kesehatan yaitu 1) 

menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; 2) menurunkan angka kematian 

anak; 3) meningkatkan kesehatan ibu; 4) memerangi penyebaran hiv/aids, 

malaria dan penyakit menular lainnya; 5) kelestarian lingkungan hidup 

(Kemkes RI,2013). 

Untuk mendukung pencapaian MDGs, Kementerian Kesehatan 

telah menetapkan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan 2010-2014, 

salah satu kebijakan dan strategi yang harus dilaksanakan tersebut telah 

dijabarkan dalam Rencana Aksi Pembinaan Gizi Masyarakat dengan 

menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja diantaranya bayi usia 0-6 bulan 

mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif (Kemkes RI, 2012).  

Menyusui eksklusif berarti tidak memberi bayi makanan atau 

minuman lain, termasuk air putih, disamping menyusui kecuali obat-
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obatan dan vitamin atau mineral tetes, ASI perah juga diperbolehkan. 

(WHO, 2011). Pada bulan-bulan pertama, saat bayi berada pada kondisi 

yang sangat rentan, pemberian makanan atau minuman lain selain ASI 

akan meningkatkan resiko terjadinya diare, infeksi telinga, alergi, 

meningitis, leukemia, Sudden Infant Death Syndrome/ SIDS- sindrom 

kematian tiba-tiba pada bayi, penyakit infeksi dan penyakit-penyakit lain 

yang biasa terjadi pada bayi (WHO, 2011). 

Secara nasional cakupan pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan di 

Indonesia masih berfluktuasi dalam empat tahun terakhir dari 28,6% tahun 

2007 menjadi 24,3% pada tahun 2008. Pada tahun 2009 meningkat 

menjadi 34,3% dan menurun kembali menjadi 33,6% pada tahun 2010 

(Survei Sosial Ekonomi Nasional /Susenas 2007-2010). Bahkan Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 menyebutkan, hanya 15,3 persen bayi 

umur kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif (Kompas, 2012) 

Pada tingkat propinsi persentase pemberian ASI eksklusif di 

Kalimantan Barat tahun 2009 sebesar 52,7% dan menurun menjadi 50,9% 

di tahun 2010 (Kemkes RI,2010 -2011). Untuk Kabupaten Sambas, 

persentase bayi umur 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif di tahun 

2010 s/d 2012 juga mengalami fluktuasi yaitu  9,59% di tahun 2010 

menurun menjadi 9,40% di tahun 2011 dan 13,11%  pada tahun 2012 

(Profil Dinkes Kab.Sambas, 2012). 

Target cakupan ASI eksklusif ini masih sangat jauh dari target 

nasional yaitu sekitar 70% dan target kabupaten sebesar 50% di tahun 

2012 (RPJMD Dinkes Kab.Sambas 2012-2016). Hasil pencapaian target 
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saat ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sambas proporsi ibu yang 

gagal memberikan ASI eksklusif lebih banyak dari ibu yang memberikan 

ASI eksklusif. 

Dalam laporan Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas 

Tahun 2012 menjelaskan bahwa dari 27 puskesmas di Kabupaten Sambas 

diketahui bahwa Puskesmas Tebas merupakan salah satu dari lima 

puskesmas yang persentase cakupan ASI terendah (0%), capaian ini 

menurun dibandingkan Tahun 2011 yang mencapai 14,33%. Pada periode 

Bulan Agustus Tahun 2013 terjadi peningkatan persentase pemberian ASI 

eksklusif di Puskesmas Tebas menjadi 49,90%. Dari persentase tersebut 

terdapat 244 bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif yang diantaranya 

terdapat 125 bayi (51,23%) berasal dari keluarga miskin dengan kata lain 

di wilayah Puskesmas Tebas sebagian besar bayi yang tidak ASI eksklusif 

berasal dari keluarga miskin. 

Tingginya jumlah masyarakat miskin di desa-desa binaan 

merupakan permasalahan lain di wilayah kerja Puskesmas Tebas. Data 

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) hasil 

survey Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik Tahun 2011 diketahui bahwa jumlah penduduk miskin 

terbanyak tersebar di Kecamatan Tebas. Sebanyak 126.698 jiwa penduduk 

miskin di Kabupaten Sambas, sekitar 16.012 jiwa (12,64%) diantaranya 

merupakan penduduk Kecamatan Tebas dan sebanyak 11.839 jiwa atau 

sebesar 73,94% penduduk miskin tersebut tersebar di 16 desa binaan 
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Puskesmas Tebas (Seksi Jamkes dan PSM Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sambas, 2013). 

Umumnya di daerah pedesaan ibu-ibu menyusui bayi mereka, 

namun hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi proses pemberian ASI secara eksklusif. Penelitian yang 

dilakukan oleh Suharjo di tahun 1992 menyimpulkan bahwa ibu-ibu 

bekerja atau mempunyai kesibukan sosial dan dukungan petugas kesehatan 

sebagai faktor yang mempengaruhi penggunaan ASI. Hal ini juga 

diperkuat dengan hasil penelitian Soetjiningsih tahun 1997 yang 

mengatakan bahwa ibu bekerja merupakan salah satu permasalahan dalam 

pemberian ASI eksklusif. 

Penelitian Madjid (2003) menyimpulkan bahwa ibu-ibu yang baru 

pertama kali mempunyai anak (primipara) memiliki masalah-masalah 

menyusui. Berbeda dengan ibu-ibu yang sudah menyusui sebelumnya 

lebih baik daripada yang pertama. Seorang ibu dengan bayi pertamanya 

mungkin akan mengalami masalah ketika menyusui yang sebenarnya 

karena tidak tahu cara yang sebenarnya dan apabila ibu mendengar ada 

pengalaman menyusui yang kurang baik dari orang lain memungkinkan 

ibu untuk ragu dalam memberikan ASI kepada bayinya (Perinasia,2004). 

Swasono (2008) menyatakan bahwa faktor sosial budaya seperti 

dukungan suami ditenggarai menjadi faktor yang mempengaruhi 

pemberian ASI eksklusif pada balita di Indonesia. Hubungan pemberian 

ASI eksklusif dengan tempat persalinan juga menunjukkan adanya 

hubungan yang bermakna (Lestari, 2009). Penelitian lain diketahui bahwa 
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tingkat pengetahuan ibu berpengaruh secara signifikan terhadap status 

pemberian ASI eksklusif (Sulistinah, 2010). 

Berdasarkan data dan penelitian tersebut maka dilakukan survei 

pendahuluan pada pertengahan Tahun 2013 terhadap sepuluh orang ibu 

dari keluarga miskin yang memiliki bayi berusia antara 6-12 bulan di lima 

desa di Kecamatan Tebas mengenai usia, pendidikan, pekerjaan, 

pengetahuan, tempat persalinan, dukungan keluarga (suami) dan dukungan 

tenaga kesehatan yang berhubungan dengan riwayat menyusui dalam 

proses pemberian ASI eksklusif. 

Hasil survei pendahuluan diperoleh bahwa sebanyak 80% 

responden berpendidikan dasar (SD-SMP), 70% responden sebagai Ibu 

Rumah Tangga (IRT). Sebanyak 50% responden belum /tidak memiliki 

pengetahuan mengenai ASI eksklusif. Sekitar 60% proses melahirkan di 

rumah. Tenaga penolong persalinan seluruhnya dilakukan oleh bidan desa 

yang bermitra dengan dukun bayi setempat. Sebanyak 60% responden 

mengatakan bahwa suami mereka pernah melarang dan menganjurkan 

pemberian makanan pendamping ASI sebelum usia bayi 6 bulan. 

Sebanyak 30% responden mengatakan tidak pernah mendapatkan petunjuk 

cara-cara menyusui yang benar serta tidak mendapat anjuran untuk harus 

memberikan ASI saja kepada bayi mereka sampai usia bayi minimal 6 

bulan. Survey pendahuluan ini juga menemukan bahwa ibu-ibu dari 

keluarga miskin lebih banyak tidak memberikan ASI secara eksklusif 

selama 6 bulan (60%). 
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Mengingat pemberian ASI eksklusif lebih efektif dan efisien serta 

dapat menekan biaya tinggi yang secara tidak langsung dapat mengurangi 

beban ekonomi keluarga miskin, maka pemberian ASI secara eksklusif 

jangan sampai terganggu oleh faktor-faktor yang mungkin masih dapat 

diminimalisir atau bahkan dihilangkan agar pemberiannya sesuai dengan 

target dan anjuran yang diinginkan (0-6 bulan). 

Persoalan muncul dengan adanya ibu-ibu dari keluarga miskin yang 

tidak menyusui bayinya baik disengaja maupun tidak, maka sangat perlu 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI 

eksklusif pada bayi mereka demi mewujudkan generasi yang berkualitas 

dan kelangsungan hidup manusia.  

Rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif pada ibu keluarga 

miskin serta banyaknya jumlah penduduk miskin di wilayah kerja 

Puskesmas Tebas yang melarbelakangi penelitian ini. Selain itu penelitian 

terhadap faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya seorang ibu dari 

keluarga miskin masih sangat terbatas khususnya di Kabupaten Sambas. 

 

I.2. Perumusan Masalah Penelitian 

Dari hasil survey pendahuluan terhadap ibu-ibu dari keluarga 

miskin di Puskesmas Tebas Bulan Juni tahun 2013 diketahui bahwa 

sebanyak 60% responden yang tidak berhasil memberikan ASI secara 

eksklusif, maka rumusan masalah penelitian ini adalah faktor-faktor apa 

saja yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif pada keluarga 

miskin di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. 
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I.3.  Tujuan Penelitian   

1.3.1.  Tujuan Umum  

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pemberian ASI eksklusif pada keluarga miskin di Puskesmas Tebas 

Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. 

1.3.2.  Tujuan Khusus 

1. Mengetahui cakupan pemberian ASI eksklusif kepada bayi umur 0 

bulan sampai dengan umur 6 bulan pada keluarga miskin di Puskesmas 

Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas  

2. Mengetahui hubungan antara pekerjaan ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas 

3. Mengetahui hubungan antara paritas ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas 

4. Mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas 

5. Mengetahui hubungan antara tempat persalinan dengan pemberian ASI 

eksklusif di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas 

6. Mengetahui hubungan antara dukungan suami dengan pemberian ASI 

eksklusif di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas 

7. Mengetahui hubungan antara dukungan tenaga kesehatan dengan 

pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas 

Kabupaten Sambas 
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I.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1. Bagi ibu bayi usia 0-6 bulan 

Proses penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengalaman dan 

pengajaran tentang ASI eksklusif sehingga dapat lebih meningkatkan 

pengetahuan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesadaran untuk 

selalu memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi mereka sampai usia 

bayi minimal 6 bulan. 

1.4.2. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) UNMUH Pontianak 

Diharapkan hasil  penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

bahan masukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.   

1.4.3. Bagi Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas 

Penelitian ini memberikan informasi dan data pendukung yang 

dapat dijadikan masukan dalam membuat kebijakan lokal untuk Program 

Peningkatan Pemberian ASI eksklusif khususnya pada masyarakat kurang 

mampu (miskin).  

1.4.4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai proses pengembangan 

keilmuan dengan menerapkan secara langsung di masyarakat dalam upaya 

pembangunan kesehatan pada khususnya.  

 

 



77 
 

V.2. Pembahasan 

V.2.1. Hubungan faktor pekerjaan dengan pemberian ASI eksklusif pada 

keluarga miskin di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas 

Dari hasil uji statistik chi square didapatkan nilai p = 0,001 dengan 

menggunakan α = 0,05 berarti nilai p < 0,05 sehingga Ho ditolak. Untuk 

nilai OR (Odds Ratio) = 15,438 (95% CI 2,813-84,718). Hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara pekerjaan dengan pemberian ASI 

eksklusif pada ibu dari keluarga miskin di wilayah kerja Puskesmas Tebas 

Kecamatan Tebas dimana ibu yang berstatus bekerja kemungkinan untuk 

tidak menyusui secara eksklusif sebesar 15 kali lipat lebih besar dari yang 

tidak bekerja. 

 Pekerjaan adalah serangkaian tugas atau kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan jabatan atau profesi masing-

masing. Beberapa segi positif menurut (Jacinta F. Rini, 2002) adalah 

mendukung ekonomi rumah tangga. Pekerjaan jembatan untuk 

memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan untuk 

mendapatkan kualitas hidup yang baik untuk keluarga dalam hal gizi, 

pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan dan hiburan serta fasilitas 

pelayanan kesehatan yang diinginkan. 

 Pada keluarga miskin dan tidak mampu, sebagian ibu-ibu berperan 

aktif dalam mendukung perekonomian rumah tangga dengan bekerja demi 

menambah penghasilan keluarga. Tetapi bagi ibu yang bekerja hal ini 

merupakan suatu permasalahan dalam pemberian ASI secara eksklusif 

seperti yang dipaparkan oleh Soetjiningsih (1997) dalam Lestari (2009).  
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 Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Yuliandarin 

(2009) dalam Zakiyah (2012) yang menyatakan bahwa pekerjaan 

berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif dimana ibu yang tidak 

bekerja berpeluang memberikan ASI ekskslusif 16,4 kali dibandingkan ibu 

yang bekerja. Selain itu dalam artikel Sulistinah menurut Judarwanto 

(2006) salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan ASI adalah 

disebabkan oleh ibu bekerja sehingga ibu-ibu menghentikan pemberian 

ASI eksklusif karena harus kembali bekerja. 

 Di era kesetaraan gender dimana tidak ada lagi pembatasan 

kesempatan bagi pria dan wanita dalam mencari pekerjaan. Untuk itu 

sangat diperlukan upaya dan dukungan terhadap wanita yang bekerja agar 

dapat terus memberikan ASI secara eksklusif minimal 6 bulan pertama 

masa kehidupan bayi-bayi mereka (WHO, 2001). Bentuk upaya atau 

dukungan tersebut diantaranya dapat berupa : 

1 Persediaan ASI (stok ASI perah) 

Hal ini dapat dilakukan jika jarak tempat bekerja ibu dengan bayinya 

relatif dekat. Sebelum pergi bekerja ibu bayi dapat memerah susu dan 

menyimpannya ditempat yang memungkinkan sesuai dengan 

kemampuan ekonomi mereka misalnya dalam termos (Cooler Box) 

berisi es batu. ASI perah tersebut dapat disimpan selama waktu lebih 

kurang 24 jam (http://www.ayahasi.org/2012/02/manajemen-asip-air-

susu-ibu-perahan.html). Dengan adanya persedian ASI perah tersebut 

diharapkan bayi yang ditinggal tetap dapat diberikan ASI oleh 

pengasuh bayi tanpa perlu diselingi makanan/ minuman selain ASI. 

http://www.ayahasi.org/2012/02/manajemen-asip-air-susu-ibu-perahan.html
http://www.ayahasi.org/2012/02/manajemen-asip-air-susu-ibu-perahan.html
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Asupan apapun selain ASI sulit dicerna oleh bayi sehingga justru akan 

membahayakan kesehatannya (WHO, 2011). 

ASI adalah makanan bergizi dan berkalori tinggi yang mudah dicerna 

oleh tubuh bayi sehingga membantu pertumbuhan dan perkembangan 

bagi tubuh bayi. Selain itu ASI juga dapat melindungi bayi dari 

berbagai penyakit sehingga pemberian ASI berdampak ekonomis 

karena akan mengurangi pengeluaran pembelian susu formula atau 

makanan minuman pengganti ASI serta pengeluaran pembiayaan 

berobat karena bayi jarang sakit (Roesli, 2000). Jadi proses menyusui 

bayi dengan air susu ibunya saja jelas sangat membantu mengurangi 

beban ekonomi bagi keluarga miskin/ kurang mampu. 

2 Pendonor ASI atau ibu susuan  

Jika jarak bekerja antara ibu dan bayi sangat jauh (luar wilayah/ 

negara), solusinya dapat mencarikan pendonor ASI atau ibu susuan 

selama ibu bayi bekerja. Hal ini telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu 

eksklusif pasal 11 yaitu : 

1. Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI eksklusif bagi 

bayinya karena indikasi medis/ ibu tidak ada/ ibu terpisah dari bayi, 

pemberian ASI eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI 

2. Pemberian ASI eksklusif oleh pendonor ASI dilakukan dengan 

dengan persyaratan: 

a. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan; 
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b. Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui dengan 

jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI; 

c. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi 

yang diberi ASI; 

d. Pendonor ASI dalam kesehatan yang baik dan tidak 

mempunyai indikasi medis; 

e. ASI tidak diperjualbelikan. 

3 Ruangan menyusui (ruang laktasi) 

Jika bayi dibawa ke tempat kerja, maka harus tersedia fasilitas 

yang memadai dan waktu kerja yang fleksibel sehingga tersedia cukup 

ruang dan waktu bagi ibu untuk menyusui bayinya. Tetapi jika bayi 

tidak dibawa ketempat bekerja sebaiknya ruang menyusui atau ruang 

laktasi di perusahaan harus dilengkapi dengan keberadaan lemari 

pendingin (kulkas) untuk menyimpan ASI perahan. Bila 

memungkinkan ibu dapat pulang untuk menyusui bayinya pada waktu 

jam istirahat kerja. 

Hal ini mengacu pada Undang-undang No.13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan pasal 83 yang berbunyi “pekerja/ buruh 

perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan 

sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan 

selama waktu kerja”. Pasal 100 ayat 1 dan 2 juga menjelaskan bahwa 

untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/ buruh dan 

keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. 

Penyediaan fasilitas kesejahteraan dilaksanakan dengan 
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memperhatikan kebutuhan pekerja/ buruh dan ukuran kemampuan 

perusahaan. Dengan berbagai upaya seperti tersebut diatas diharapkan 

walaupun ibu bekerja tetapi bayi mereka masih bisa memperoleh ASI 

secara eksklusif. 

V.2.2. Hubungan faktor paritas dengan pemberian ASI eksklusif pada 

keluarga miskin di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas 

Berdasarkan hasil uji chi square didapat nilai p = 0,008 dengan 

dengan α = 0,05 berarti nilai p < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara paritas dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu dari 

keluarga miskin di wilayah kerja Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas, 

sehingga Ho ditolak. Nilai OR= 10,450 (95% CI 1,928-56,637). Hasil ini 

menunjukkan bahwa ibu dari keluarga miskin yang berparitas primipara 

(pertama kali melahirkan) kemungkinan untuk tidak menyusui secara 

eksklusif sebesar 11 kali lipat lebih besar dari yang multipara (pernah 

melahirkan dua anak atau  lebih).  

Paritas ibu terkait dengan pengalaman ibu dalam melahirkan. 

Menurut Ebrahim (1979) pada seorang ibu yang mengalami laktasi kedua 

dan seterusnya cenderung untuk lebih baik daripada yang pertama. Laktasi 

kedua yang dialami ibu berarti ibu telah memiliki pengalaman dalam 

menyusui anaknya. Begitu pula dalam laktasi ketiga dan seterusnya. 

Sedangkan pada laktasi pertama ibu belum mempunyai pengalaman dalam 

menyusui sehingga ibu tidak mengetahui bagaimana cara yang baik dan 

benar untuk menyusui bayinya. 
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Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Lestari, dkk (2010) bahwa mayoritas ibu yang menyusui bayi anak 

pertama memiliki proses menyusu yang tidak efektif dibandingkan dengan 

ibu yang menyusui bayinya merupakan anak ketiga dan keempat. 

Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Madjid (2003) yang 

menyimpulkan bahwa ibu-ibu yang baru pertama kali mempunyai anak 

(primipara) memiliki masalah-masalah menyusui.. Berbeda dengan ibu-ibu 

yang sudah menyusui sebelumnya lebih baik dari pada yang pertama 

(multipara). Seorang ibu dengan bayi pertamanya mungkin akan 

mengalami masalah ketika menyusui karena tidak tahu cara yang 

sebenarnya dan apabila ibu mendengar ada pengalaman menyusui yang 

kurang baik dari orang lain memungkinkan ibu untuk ragu dalam 

memberikan ASI kepada bayinya (Perinasia, 2004). 

Penelitian Hafni, Masni dan Arsunan di Puskesmas Mongolato 

Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo tahun 2013 juga menemukan 

bahwa paritas berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif (nilai p value 

0,006 dengan α = 0,05) dan menyimpulkan bahwa ibu dengan paritas lebih 

dari satu (multipara) berpeluang memberikan ASI eksklusif pada bayinya 

sebesar 4,60 kali dibandingkan dengan ibu dengan paritas satu (primipara). 

Dalam wawancara dengan responden diperoleh informasi bahwa ibu yang 

berparitas satu (pertama kali melahirkan) cenderung untuk tidak 

memberikan ASI saja kepada bayinya dengan berbagai alasan antara lain 

air susu yang tidak keluar pada hari-hari pertama setelah melahirkan, bayi 

sering menangis karena ASI saja tidak mengenyangkan sehingga bayi 
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tetap lapar serta kurang yakin bahwa ASI saja cukup buat bayi selama 6 

bulan sehingga masih perlu makanan pendamping ASI. 

Untuk mengatasi permasalahan pemberian ASI eksklusif bagi ibu-

ibu muda (primipara), maka dapat dilakukan beberapa upaya diantaranya: 

1. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) atau Adolescent Friendly 

Health Services 

a. Di fasilitas kesehatan (puskesmas dan jaringannya). 

Jauh sebelum menjadi ibu-ibu muda (primipara), 

pembekalan pengetahuan tentang proses menyusui seperti tentang 

dampak atau manfaat, cara menyusui dan lain-lain sebaiknya 

dimulai sejak masih remaja (pra nikah). 

Kegiatan ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di 

fasilitas kesehatan khususnya puskesmas dan jaringannya dengan 

merangkul remaja atau calon pengantin untuk dilibatkan dalam 

kegiatan-kegiatan berupa pendidikan keterampilan hidup sehat 

(life skills education), penyuluhan atau diskusi tentang gaya hidup 

yang sehat, persiapan masa prakonsepsi dan lain sebagainya 

dengan metode dan audien yang disesuaikan. 

Selain itu dapat juga melakukan konseling kesehatan 

remaja dengan konselor sebaya (peer konselor). Dari kegiatan ini 

semua diharapkan dapat menjadi bekal positif (pengalaman) bagi 

para remaja (calon orang tua) khususnya dalam proses pemberian 

ASI secara eksklusif kepada bayi mereka nantinya. 

 



84 
 

b. Di lingkungan sekolah 

Pengelola UKS, guru Bimbingan Konseling dan tenaga 

kesehatan dipuskesmas secara bersama-sama melaksanakan 

kegiatan layanan dan informasi Kesehatan Reproduksi Remaja 

(KRR) dalam program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) secara 

berkala dan berkesinambungan agar dapat merubah pola pikir 

siswa (remaja) dalam memandang kesehatan reproduksi mereka. 

Khususnya bagi remaja putri perlu penyampaian informasi 

mengenai pertumbuhan dan perkembangan alat-alat reproduksi 

wanita serta perawatan kesehatannya agar berdampak positif saat 

menjadi seorang ibu. Selain itu perlu juga kerjasama antara pihak 

sekolah dan tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan pelatihan 

bagi guru BK (Bimbingan Konseling) mengenai KRR, yang 

bertujuan agar guru BK dapat memberikan layanan informasi dan 

konseling mengenai KRR dengan lebih baik. 

c. Di masyarakat/ sektor non formal 

Untuk remaja diluar sekolah, pihak puskesmas dapat 

melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli 

remaja, tokoh-tokoh masyarakat/ agama/ adat serta orang tua 

remaja tersebut. 

2. Manajemen laktasi 

Adalah upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan 

menyusui (Siregar, 2004). Pembekalan informasi mengenai pemberian 

ASI secara eksklusif dapat dimulai pada setiap kunjungan ibu saat 
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pemeriksaan kehamilan (antenatal care), saat persalinan (intranatal 

care) dan pada saat pelayanan kesehatan neonatal dan ibu nifas 

(postnatal care) baik di fasilitas kesehatan, praktek mandiri, 

kunjungan rumah ataupun di posyandu. 

Pemberdayaan dukun bayi juga dapat menjadi alternatif dalam 

menyebarkan informasi mengenai pemberian ASI (menyusui secara 

eksklusif) kepada ibu-ibu muda (primipara) sehingga menambah 

pemahaman mereka dalam memberikan ASI kepada bayi mereka. 

Pesan atau petuah dukun bayi masih dihormati dan ditaati hampir 

sebagian besar masyarakat dipedesaan sehingga dukun bayi dapat 

menjadi tokoh (change agent) yang dapat merubah pandangan-

pandangan, kebiasaan (mitos-mitos), perilaku yang tidak mendukung 

pemberian ASI eksklusif menjadi sebaliknya sehingga secara perlahan 

akan mengurangi beberapa faktor penghambat bagi ibu-ibu muda 

(primipara) dalam menyusui secara eksklusif. 

3. Pembentukan kelas ibu hamil 

Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan 

umur kehamilan antara 20 minggu sampai dengan 32 minggu dengan 

jumlah peserta maksimal 10 orang (Seksi KIA dan Usila Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sambas). 

Kegiatan kelas ibu hamil merupakan sarana untuk belajar 

kelompok tentang kesehatan bagi ibu hamil, dalam bentuk tatap muka 

yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu 
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mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas dan perawatan bayi 

baru lahir, melalui praktek dengan menggunakan buku KIA. 

Bagi ibu-ibu primipara, kegiatan ini dapat menjadi ajang tukar 

menukar pengalaman menyusui dari ibu-ibu yang telah melahirkan 

lebih dari satu kali (multipara) sehingga hambatan atau kendala dalam 

proses pemberian ASI secara eksklusif dapat diatasi. 

V.2.3. Hubungan faktor pengetahuan dengan pemberian ASI eksklusif 

pada keluarga miskin di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten 

Sambas 

Berdasarkan hasil uji statistik chi square didapat nilai p = 0,017 

dengan α = 0,05 berarti nilai p < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif dengan 

pemberian ASI eksklusif  pada bayi dari keluarga miskin di wilayah kerja 

Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas, sehingga Ho ditolak. 

Analisa faktor resiko antara tingkat pengetahuan dengan pemberian 

ASI eksklusif menghasilkan nilai OR= 8,636 (95% CI 1,593-46,807). 

Hasil ini menunjukkan bahwa ibu dari keluarga miskin yang 

berpengetahuan kurang tentang pemberian ASI kemungkinan untuk tidak 

menyusui secara eksklusif sebesar 9 kali lipat lebih besar dari yang 

berpengetahuan baik.  

Pada era modern sekarang ini, ternyata masih menyisakan 

kepercayaan, kebiasaan atau mitos-mitos tentang menyusui ASI khususnya 

di desa-desa wilayah kerja Puskesmas Tebas. Mitos seputar ASI menurut 

Roesli (2001) antara lain ASI tidak cukup pada hari-hari pertama sehingga 
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bayi perlu makanan tambahan, ibu bekerja tidak dapat memberikan ASI 

eksklusif, payudara ibu yang kecil tidak cukup menghasilkan ASI, ASI 

pertama kali keluar harus dibuang karena kotor dan ASI dari ibu 

kekurangan gizi kualitasnya tidak baik. 

Mitos-mitos tersebut masih melekat karena kurangnya pengetahuan 

ibu tentang manfaat dan cara-cara menyusui yang baik dan benar. Perilaku 

ini yang diekspresikan dalam bentuk tindakan merupakan bentuk nyata 

dari pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki ibu. 

Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan adalah hasil 

penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui 

indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya). Dengan 

sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan 

tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap 

objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera 

pendengaran dan indera penglihatan. 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya perilaku seseorang. Pengetahuan ibu yang memadai 

mengenai ASI eksklusif akan mempengaruhi dan memotivasi ibu untuk 

memberikan ASI secara eksklusif. Pengetahuan merupakan faktor penting 

dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior) yang berasal dari 

hasil tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan. Pengetahuan 

diperoleh dari pengalaman sendiri atau orang lain. Pemberian ASI 

eksklusif dapat berhasil salah satunya karena pengetahuan responden 
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mengenai manfaat dan pentingnya memberikan ASI saja pada bayi selama 

6 bulan. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Zakiyah di Kelurahan 

Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat tahun 2012 menyebutkan 

bahwa terdapat hubungan antara variabel pengetahuan ibu dengan 

pemberian ASI eksklusif (p value= 0,001 dengan OR= 81,71) dengan 

demikian ibu yang berpengetahuan tinggi berpeluang 81,71 kali lebih 

besar memberikan ASI eksklusif dibandingkan ibu yang berpengetahuan 

rendah. 

Penelitian Hastuti tahun 2006 (dalam Yuliandarin, 2009) juga 

mendukung hasil penelitian ini yang menyimpulkan bahwa pengetahuan 

ibu berhubungan dengan perilaku pemberian ASI eksklusif, dimana 

semakin tinggi pengetahuan ibu semakin tinggi perilaku pemberian ASI 

eksklusif. Tingkat pengetahuan ibu berpengaruh secara signifikan terhadap 

status pemberian ASI eksklusif (Sulistinah, 2010).  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Hafni, 

Masni dan Arsunan pada tahun 2013. Kesimpulan mereka mengatakan 

bahwa pengetahuan termasuk determinan yang mempengaruhi pemberian 

ASI eksklusif pada ibu menyusui yang memperlihatkan nilai p value= 

0,017, α= 0,05 dan OR=5,748. Nilai tersebut memberi arti bahwa apabila 

ibu mempunyai pengetahuan cukup, berpeluang memberi ASI eksklusif 

pada bayinya sebesar 5,74 kali dibandingkan dengan ibu yang mempunyai 

pengetahuan kurang. Pengetahuan positif terkait ASI tersebut yang 
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membuat ibu dapat lebih kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah 

yang dapat menghambat pemberian ASI secara eksklusif untuk bayinya. 

Untuk menambah pengetahuan ibu-ibu keluarga miskin tersebut 

dapat dilakukan pembekalan informasi seputar pemberian ASI secara 

eksklusif khususnya tentang IMD, kolestrum, perlakuan terhadap ASI 

yang pertama keluar, pengertian dari pemberian ASI eksklusif, kapan 

sebaiknya ASI pertama kali diberikan, perlu tidaknya makanan dan 

minuman lain ASI selama pemberian ASI eksklusif, manfaat ASI bagi 

bayi dan ibu, mitos-mitos tentang ASI, manfaat ASI eksklusif dalam 

bidang keluarga berencana, keunggulan ASI, kandungan ASI dan bahaya 

susu formula untuk bayi. 

Kegiatan ini dapat dimulai pada setiap kunjungan ibu saat 

pemeriksaan kehamilan (antenatal care), saat persalinan (intranatal care) 

dan pada saat pelayanan kesehatan neonatal dan ibu nifas (postnatal care) 

baik di fasilitas kesehatan, praktek mandiri, kunjungan rumah ataupun di 

posyandu. 

Untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang pemberian ASI 

eksklusif maka dapat dilakukan dengan manajemen laktasi yaitu upaya-

upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan menyusui. Kegiatan 

ini dimulai pada masa kehamilan (antenatal), segera setelah persalinan 

(prenatal) dan pada masa menyusui (post natal) (Siregar, 2004 dalam 

Zakiyah, 2012). 

Dengan manajemen lakstasi diharapkan akan dapat merubah 

tingkatan pengetahuan ibu yang semula hanya sekedar tahu (know) arti 
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pemberian ASI eksklusif, selanjutnya akan memahami (comprehension) 

manfaat dan dampak pemberian ASI bagi bayi dan ibunya serta mau 

mengaplikasikan (application) pemberian ASI saja kepada bayi mereka 

minimal sampai usia 6 bulan dan akhirnya mampu melakukan justifikasi 

atau penilaian (evaluation) terhadap perilaku pemberian ASI secara 

ekslusif tersebut apakah menguntungkan atau tidak bagi kelangsungan 

hidup bayi dan ibu bayi. 

Perubahan perilaku yang didasari oleh pengetahuan yang positif 

diharapkan akan menjadi kebiasaan yang permanen sehingga dengan 

sendirinya akan mengikis kebiasaan, mitos-mitos ataupun kepercayaan 

negatif terhadap pemberian ASI secara eksklusif. Perilaku yang didasari 

oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak 

didasari pengetahuan (Rongers, 1997). 

V.2.4. Hubungan faktor tempat persalinan dengan pemberian ASI 

eksklusif pada keluarga miskin di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas 

Kabupaten Sambas 

Berdasarkan hasil uji chi square didapat nilai p = 1,000 dengan 

menggunakan α = 0,05 berarti nilai p > 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan antara tempat persalinan dengan status 

pemberian ASI eksklusif  pada ibu dari keluarga miskin di wilayah kerja 

Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas, sehingga Ho diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

atau tidak ada perbedaan yang nyata antara ibu yang telah melahirkan di 
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fasilitas kesehatan dengan yang bukan di fasilitas kesehatan terhadap 

status pemberian ASI eksklusif pada bayi dari keluarga miskin. 

Sebagaimana dikemukankan Roesli (2008) bahwa tempat 

persalinan yang baik adalah yang mendukung upaya pemberian ASI. 

Demikian pula sebaliknya, tempat persalinan akan berdampak buruk jika 

disekeliling kamar bersalin di pasang gambar-gambar atau poster yang 

memuji penggunaan susu buatan sehingga akan berpengaruh buruk 

terhadap upaya pemberian ASI secara eksklusif (Siregar, 2004 dalam 

Zakiyah, 2012).  

Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003) 

bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus 

atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses 

adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut 

merespons. 

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Khrist Gafriela Josefa dan Ani Margawati yang menyimpulkan tidak 

terdapat hubungan bermakna secara statistik antara tempat persalinan 

dengan perilaku pemberian ASI eksklusif (p = 1,000) pada 55 orang ibu 

yang memiliki bayi 0-12 bulan di wilayah kerja Puskemas Manyaran 

Kecamatan Semarang Barat pada bulan Mei-Juli 2011. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dian Lestari 

tahun 2009 yang menyatakan ada hubungan yang bermakna antara tempat 

persalinan dengan pemberian ASI eksklusif dengan nilai p value = 0,000 

dan OR= 0,533 (0,407-0,699). 
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Perbedaan hasil pada penelitian ini dengan teori dan penelitian 

sebelumnya dimungkinkan karena adanya kesamaan tenaga penolong 

persalinan di fasilitas kesehatan dengan di rumah (non fasilitas kesehatan). 

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan ditemukan bahwa seluruh tenaga 

penolong persalinan di rumah responden ternyata dilakukan oleh bidan 

desa setempat (bidan polindes/ poskesdes). Hal ini sebagai bentuk 

kemudahan yang diberikan oleh program Jaminan Persalinan (Jampersal) 

tahun 2013 sehingga tidak ada hambatan pembiayaan (finansial barrier) 

untuk persalinan ibu dari keluarga miskin dan tidak mampu untuk memilih 

bidan desa sebagai tenaga penolong persalinan mereka. Selain itu bidan 

penolong persalinan juga berperan sebagai penasehat pemberian ASI 

eksklusif. 

Kemungkinan penyebab yang lain adalah tidak adanya perbedaan 

upaya promosi yang menampilkan ajakan, dukungan dan anjuran 

pemberian ASI secara eksklusif setelah bayi dilahirkan baik di fasilitas 

kesehatan ataupun di rumah sehingga tidak memberi pengaruh terhadap 

perubahan perilaku menyusui dari ibu keluarga miskin dan tidak mampu. 

Walaupun dari hasil penelitian ini tidak ada hubungan antara 

tempat persalinan dengan pemberian ASI secara eksklusif, tetapi anjuran 

persalinan di fasilitas kesehatan sangat diperlukan agar proses persalinan 

aman (Making Pragnancy Safer) dan pemberian ASI secara eksklusif 

dapat terlaksana. Selain itu untuk mempercepat peningkatan pemberian 

ASI eksklusif maka sangat diperlukan beberapa kebijakan dan strategi 

antara lain: 
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1. Setiap kelahiran harus ditangani oleh tenaga kesehatan. 

Tenaga kesehatan secara ilmu dan keterampilan telah memungkinkan 

untuk membantu proses persalinan secara aman. Mereka telah dibekali 

pengetahuan tentang pemberian ASI secara eksklusif sehingga setiap 

bayi yang lahir normal seharusnya telah dilakukan IMD yang 

merupakan awal dari proses pemberian ASI secara eksklusif hingga 

usia bayi minimal 6 bulan. 

2. Persalinan yang aman sebaiknya di fasilitas kesehatan yang memadai. 

Persalinan merupakan proses yang beresiko bagi keselamatan ibu dan 

bayi yang akan dilahirkan sebesar 15-20% (Kemenkes RI, 2010), 

untuk itu setiap tempat persalinan harus dilengkapi fasilitas dan 

perlengkapan yang mendukung proses persalinan yang aman. Fasilitas 

kesehatan seperti ini memberikan ketenangan bagi sang ibu dan 

keluarga yang nantinya dapat menjamin keberlangsungan proses 

pemberian ASI secara eksklusif. Di fasilitas seperti ini akan tersedia 

tenaga dan fasilitas yang mendukung proses pemberian ASI secara 

eksklusif. 

3. Setiap tempat persalinan seharusnya mendukung upaya pemberian ASI 

eksklusif 

Ada poster-poster iklan promosi pemberian ASI secara 

eksklusif, cara-cara menyusui yang benar serta kendala-kendala dalam 

pemberian ASI secara eksklusif merupakan informasi yang sangat 

mendukung ibu dan keluarga dalam mempraktekkan pemberian ASI 

secara eksklusif. 
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Tempat persalinan seharusnya mendukung proses pemberian 

ASI secara eksklusif seperti menerapkan kebijakan bahwa setiap 

kelahiran harus dilakukan IMD, rawat gabung ibu dan bayi selama 24 

jam, memberikan konseling menyusui, adanya promosi pemberian ASI 

secara eksklusif baik berupa poster, brosur atau bahan bacaan serta 

panduan untuk menyusui bagi ibu-ibu muda (primipara) serta ibu-ibu 

yang mengalami kendala dalam pemberian ASI secara eksklusif. 

V.2.5. Hubungan faktor dukungan suami dengan pemberian ASI eksklusif 

pada keluarga miskin di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten 

Sambas 

Berdasarkan hasil uji chi square didapat nilai p = 0,059 dengan α = 

0,05 berarti nilai p > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan antara dukungan suami dengan pemberian ASI eksklusif pada 

ibu dari keluarga miskin di wilayah kerja Puskesmas Tebas Kecamatan 

Tebas, sehingga Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ada atau 

tidaknya dukungan dari suami tidak berpengaruh terhadap keberhasilan 

ataupun kegagalan ibu dari keluarga miskin untuk menyusui secara 

eksklusif.  

Peran suami berupa perhatian kepada istri sangat dibutuhkan suatu 

proses dalam produksi ASI yaitu refleks oksitosin, pikiran ibu yang positif 

akan merangsang kontraksi otot sekeliling kelenjar alveoli hingga 

mengalirkan ASI ke duktus laktiferus kemudian diisap bayi (Roesli, 2000). 

Persiapan psikologi ibu sangat menentukan keberhasilan menyusui. 

Ibu yang tidak mempunyai keyakinan mampu memproduksi ASI 
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umumnya produksi ASI akan berkurang. Stress, khawatir, 

ketidakbahagiaan ibu pada periode menyusui sangat berperan dalam 

mensukseskan pemberian ASI. Peran keluarga dalam meningkatkan 

percaya diri ibu sangat besar (IDAI, 2008). 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yuliandarin (2009) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara dukungan suami dengan pemberian ASI eksklusif dimana 

ibu yang mendapat dukungan suami yang baik berpeluang 12,98 kali lebih 

besar memberikan ASI eksklusif dibandingkan ibu yang memiliki 

dukungan suami yang rendah. 

Tahun 2013 dari hasil penelitian Hafni, dkk di Kabupaten 

Gorontalo juga menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

antara dukungan suami dengan pemberian ASI eksklusif dengan nilai p 

value  0,000 dan nilai wald 19,160 sehingga ibu yang mendapatkan 

dukungan suami akan berpeluang 19,160 kali lebih besar untuk menyusui 

secara eksklusif daripada yang tidak mendapatkan dukungan suami. 

Namun demikian, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

yang telah dilakukan oleh Utaminingrum (2010) di Kelurahan Muktiharjo 

Kidul Semarang dan Rachmawati (2011) dengan 41 responden di 

Kelurahan Telogosari Kulon yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan 

antara dukungan suami dengan pemberian ASI eksklusif.  

Perbedaan hasil penelitian ini dengan teori dan penelitian terdahulu 

mungkin dikarenakan oleh beberapa sebab antara lain: 
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1) Sebagian keberhasilan tersebut bukan karena faktor ada tidaknya 

dukungan suami tetapi lebih dikarenakan oleh keinginan kuat dari ibu 

sendiri terutama yang telah memiliki pengetahuan yang baik tentang 

pemberian ASI secara eksklusif. Jika pengetahuan seseorang telah 

pada tingkatan evaluasi (evaluation) maka seseorang telah mempunyai 

kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu 

materi atau objek yang akan diadopsi menjadi suatu perilaku yang 

baru. Dengan sikap responsible (bertanggungjawab) terhadap 

keputusan tersebut, sang ibu akan berperilaku dan diekpresikan dalam 

bentuk tindakan (practice) yang merupakan bentuk nyata dari 

pengetahuan yang telah dimilikinya. 

2) Kemungkinan lain adanya pernyataan/ jawaban yang subjektif tentang 

dukungan suami. Pernyataan keberpihakkan terhadap suami mereka 

dengan tujuan menjaga nama baik suami agar dianggap sebagai kepala 

keluarga yang penuh perhatian kepada istri dan bayinya terutama 

dalam hal pemberian ASI eksklusif. Untuk mendapatkan data 

dukungan suami, sebaiknya dapat langsung ditanyakan kepada suami 

yang bersangkutan dan konfirmasi dari tenaga kesehatan yang sering 

dikunjungi sang ibu waktu pemeriksaan kehamilan dan persalinan. 

3) Selain itu pada ibu keluarga miskin mungkin dikarenakan faktor 

ekonomi yang lemah, tidak memiliki kemampuan untuk membeli 

makanan minuman bayi seperti susu, bubur atau biskuit bayi sehingga 

pemberian ASI saja hanya dikarenakan oleh tidak adanya pilihan selain 
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ASI bukan disebabkan oleh tidak adanya dukungan suami untuk 

memberikan ASI secara eksklusif. 

4) Masih rendahnya pengetahuan suami tentang ASI eksklusif serta 

kesibukan pekerjaan sehingga tidak cukup waktu untuk dapat 

memberikan perhatian yang cukup kepada ibu dan bayi mereka 

sehingga dukungan yang diberikan tidak akan memberi pengaruh yang 

kuat terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif. 

Walaupun hasil penelitian ini menemukan tidak adanya hubungan 

antara dukungan suami dengan pemberian ASI eksklusif pada keluarga 

miskin tetapi anjuran agar para suami memberikan dukungan kepada istri 

dan bayi mereka tetap dibutuhkan misalnya dalam hal menemani untuk 

pemeriksaan rutin ke bidan/ dokter, menambah jumlah dan jenis makanan 

ibu setelah melahirkan, mencari informasi tentang menyusui bayi dengan 

baik dan benar, jangan menyatakan menyusui bayi sampai 6 bulan 

merepotkan dan menyebabkan susu kendur serta jangan menganggap 

bahwa proses menyusui bayi urusan ibu dan bayi saja. 

Menurut Roesli (2000) dari semua dukungan terhadap ibu 

menyusui, dukungan suami merupakan dukungan yang paling berarti bagi 

ibu. Keterlibatan dan dukungan suami sangat dibutuhkan untuk 

memotivasi ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. 

Rutinitas pekerjaan rumah tangga membuat ibu kelelahan dan stress 

sehingga membutuhkan dukungan suami. Dukungan berupa bantuan 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga membuat ibu dapat tenang dan 

santai sehingga ibu dapat memproduksi ASI yang cukup bagi bayi. 



98 
 

Kelancaran refleks pengeluaran ASI (let down reflex) sangat dipengaruhi 

oleh emosi atau perasaan ibu. 

V.2.6. Hubungan faktor dukungan petugas kesehatan dengan pemberian 

ASI eksklusif pada keluarga miskin di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas 

Kabupaten Sambas 

Berdasarkan hasil uji chi square didapat nilai p = 0,535 dengan 

menggunakan α = 0,05 berarti nilai p > 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan 

pemberian ASI eksklusif pada ibu dari keluarga miskin di wilayah kerja 

Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas, sehingga Ho diterima. Hasil analisa 

ini menunjukkan bahwa faktor dukungan dari petugas kesehatan kepada 

ibu, tidak memberikan pengaruh yang berarti dalam keberhasilan 

pemberian ASI secara eksklusif kepada bayi dari keluarga miskin.  

Berhasil tidaknya penyusuan dini ditempat pelayanan ibu bersalin 

sangat tergantung pada peran petugas kesehatan. Mereka yang pertama-

tama membantu ibu bersalin akan melakukan penyusuan dini petugas 

kesehatan akan memahami tatalaksana laktasi yang baik dan benar. 

Petugas kesehatan tersebut diharapkan agar selalu mempunyai sikap 

positif terhadap penyusuan dini. Mereka diharapkan dapat memahami, 

menghayati dan mau melaksanakannya. Betapapun sempitnya waktu yang 

dimiliki oleh petugas kesehatan tersebut diharapkan masih dapat 

meluangkan waktu untuk memotivasi dan membantu ibu yang baru 

melahirkan untuk penyusuan dini. 
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Bidan merupakan tenaga kesehatan yang paling berperan dalam 

melaksanakan IMD karena ibu tidak dapat melakukan IMD tanpa bantuan 

dan fasilitasi dari bidan (Haniarti, 2011). Penelitian yang dilakukan 

Fikawati dan Syafiq tahun 2009 terhadap kelompok ibu yang ASI 

eksklusif dan ASI tidak eksklusif (6 bulan) menunjukkan bahwa sebagian 

besar informan ASI eksklusif difasilitasi IMD oleh bidan sedangkan 

sebagian besar informan ASI tidak eksklusif tidak difasilitasi IMD.  

Penelitian bersama Ullya Prastika Ransum, Aminuddin Syam dan 

Hendrayati pada bayi umur 6 -11 bulan di Puskesmas Antang Perumnas 

Kota Makassar pada bulan Maret 2013 menemukan tidak ada hubungan 

antara dukungan petugas kesehatan dengan pemberian ASI eksklusif yang 

menunjukkan nilai p = 0,807 ( p > 0,005). 

Hasil penelitian Fauziah 2009 menemukan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara dukungan (positif) petugas dengan waktu menyusui 

pertama kali (IMD) pada bayi baru lahir (p value = 0,05). Dian Lestari 

(2009) juga menyimpulkan bahwa tidak adanya hubungan antara penolong 

persalinan dengan pemberian ASI eksklusif (p value= 0,067). 

Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 

1. Dukungan tenaga kesehatan hanya sebatas di fasilitas kesehatan 

Hasil uji petik dilapangan terhadap ibu-ibu yang melahirkan 

dengan tenaga kesehatan (bidan) sebagai penerima bantuan jampersal 

tahun 2013 yang dilakukan oleh Tim Pengelola Jamkesmas Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sambas, ditemukan bahwa sebagian besar ibu-

ibu menyatakan tidak mendapat kunjungan rumah pasca persalinan 
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(PNC). Banyak ibu-ibu yang berhasil menyusui sewaktu masih 

difasilitas kesehatan dan masih ditangani langsung oleh tanaga 

kesehatan (bidan desa), tetapi sering gagal mempertahankan 

keberlanjutan pemberian ASI secara eksklusif setelah meningggalkan 

fasilitas kesehatan (sampai dirumah sendiri). 

Menurut Juknis Jampersal tahun 2011, pelayanan ibu nifas dan 

bayi baru lahir dilaksanakan 4 kali, masing-masing 1 kali pada :  

1) Kunjungan pertama untuk Kf1 dan KN1 (6 jam s/d hari ke-2) 

2) Kunjungan kedua untuk KN2 (hari ke-3 s/d hari ke-7) 

3) Kunjungan ketiga untuk Kf2 dan KN3 (hari ke-8 s/d hari ke-28) 

4) Kunjungan keempat untuk Kf3 (hari ke-29 s/d hari ke-42) 

Hal ini yang terkadang pada saat ibu-ibu ini mengalami 

kesulitan mempraktekkan apa yang sudah disampaikan, tidak ada 

tenaga kesehatan yang mendukung dan menjelaskan bagaimana jalan 

keluar yang dapat dilakukan oleh sang ibu terlebih ibu-ibu muda. Ibu-

ibu yang baru pertama kali mempunyai anak (primipara) memiliki 

masalah-masalah menyusui (Madjid, 2003). 

2. Dukungan tenaga kesehatan masih kurang persuasif (kurang 

meyakinkan) 

Beberapa bidan memang mengajari cara menyusui, merawat 

puting, memijat payudara, tetapi ibu-ibu tidak diyakinkan bahwa ASI 

saja sudah mencukupi bayinya sampai usia 6 bulan. Edukasi yang 

diberikan hanya berupa anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang 

bisa melancarkan ASI serta larangan mengkonsumsi makanan tertentu 
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yang dapat membuat alergi bagi bayi mereka tanpa menjelaskan 

dampak buruk atau kerugian bagi kesehatan bayi dan ibunya serta 

lebih jauh dapat berdampak bagi keluarga baik secara ekonomis. 

Fakta-fakta merugikan jika tidak memberikan ASI secara eksklusif ini 

yang diyakini dapat lebih berkesan dari pada anjuran-anjuran positif 

memberikan ASI secara eksklusif. 

Peran tenaga kesehatan tidak hanya sebatas memberikan obat 

atau menyarankan makanan tertentu, tetapi yang lebih penting adalah 

dapat meyakinkan kepada ibu-ibu bahwa pada awal kelahiran memang 

ASI belum banyak keluar, dengan rangsangan isapan bayi terus 

menerus akan memacu (menstimulasi) kelenjar payudara untuk 

memproduksi ASI lebih banyak dan lancar (Pudjiadi, 2005). Lama dan 

frekwensi pengisapan (suckling) ini mempengaruhi bekerjanya 

prolaktin menghasilkan ASI (Suharyono, 1990). 

Tangisan bayi jangan terus diartikan sebagai isyarat bahwa 

bayi lapar, mungkin disebabkan oleh rasa ketakutan, kedinginan atau 

sengatan serangga yang juga disampaikan bayi melalui tangisan. 

Kurangnya pelatihan penolong persalinan (bidan) untuk menjadi 

konselor ASI juga dapat menjadi penyebab dukungan terhadap 

pemberian ASI eksklusif tidak berpengaruh terhadap perubahan 

perilaku ibu keluarga miskin tersebut. 

3. Mengutamakan tindakan kuratif daripada preventif dan promotif 

Berdasarkan pernyataan pasien yang telah melahirkan di 

RSUD dan klinik Bidan Praktek Mandiri (BPM) sebagian besar dokter 
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dan bidan hanya memberikan resep dan sangat sedikit meluangkan 

waktu mereka untuk mendukung ibu-ibu supaya terus memberikan 

ASI saja sampai usia bayi 6 bulan. 

4. Adanya promosi susu formula di fasilitas kesehatan 

Masih ditemukan beberapa oknum petugas di poli kebidanan 

dan BPM yang tidak mendukung pemberian ASI eksklusif dengan 

menawarkan/ menganjurkan pemberian susu formula lengkap dengan 

peralatan botol susu (uji petik tim jamkesmas Dinkes Kab.Sambas). 

Propaganda petugas kesehatan mengubah pola pikir ibu-ibu yang 

berpengetahuan kurang terhadap keunggulan ASI. Mereka akan 

cenderung ke arah susu formula karena menganggap anjuran yang 

datang dari orang yang mengerti kesehatan pasti baik dan perlu diikuti. 

Hal ini jelas telah menggagalkan pemberian ASI eksklusif 

pada waktu tidak keluarnya ASI di hari-hari pertama setelah 

melahirkan. Studi yang dilakukan oleh Howard tahun 2007 (dalam 

Zakiyah, 2012) menemukan bahwa 38% ibu terpapar susu formula 

sejak mengandung dan 90% ibu mendapatkan promosi susu formula 

dari petugas kesehatan sesaat setelah melahirkan.  

5. Rendahnya strata pendidikan responden 

Berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar responden 

mengenyam pendidikan sekolah dasar (81%) dan hanya sedikit yang 

berijasah SLTP (19%). Namun pendidikannya tidak difokuskan kepada 

ASI dan menyusui. Pendidikan hanyalah sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi makin mudahnya seseorang menerima informasi. 
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Sebagaimana diketahui bahwa umur ibu, pekerjaan dan pendidikan 

menjadi tiga faktor strategis yang mendukung pemberian ASI eksklusif 

(Yuliandarin, 2009). 

6. Keterbatasan promosi pemberian ASI eksklusif 

Hal ini didukung dengan informasi kader posyandu dilapangan 

yang menyebutkan bahwa pada waktu posyandu jarang dilakukan 

penyuluhan karena keterbatasan waktu, sarana dan prasarana. 

Penyuluhan yang dilakukan biasanya hanya seputar perkembangan 

anak, gizi buruk dan imunisasi dengan indikator pada Kartu Menuju 

Sehat (KMS) balita. 

Walaupun dari hasil penelitian ini tidak terdapat hubungan antara 

dukungan petugas kesehatan dengan pemberian ASI eksklusif, tetapi 

dukungan petugas kesehatan seperti dokter, bidan, perawat maupun tenaga 

gizi selalu memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang 

keberhasilan memberikan ASI eksklusif karena kedekatan hubungan 

petugas dengan pasien (ibu, suami dan masyarakat) dan tingginya 

frekwensi kontak/ tatap muka dengan pasien baik di fasilitas kesehatan 

maupun di posyandu. 

Dukungan tersebut misalnya dapat berupa melaksanakan/ 

mempraktekkan IMD saat melahirkan, pada setiap kesempatan selalu 

memberi penjelasan tentang pengertian ASI eksklusif dan IMD, tidak 

menganjurkan pemberian susu formula bayi sebelum usia 6 bulan, jangan 

memberikan bingkisan berlogo susu formula serta dapat menunjukkan 

gambar bayi sakit/ mati akibat kekurangan gizi dengan maksud 
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menggugah pikiran mereka akan bahaya pemberian makanan dan 

minuman selain ASI kepada bayi mereka sebelum usia 6 bulan. 

Anjuran-anjuran kesehatan dari petugas kesehatan akan lebih 

mudah diikuti oleh masyarakat untuk merubah perilaku dalam proses 

menyusui dan perilaku kesehatan pada umumnya. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V1.1  Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian terhadap 42 

ibu-ibu dari keluarga miskin yang memiliki anak usia antara 6– 12 bulan di 

wilayah kerja Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas 

Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

1. Cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi keluarga miskin di 

Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yaitu 26,04% 

ASI eksklusif dan 13,58% tidak ASI eksklusif. 

2. Ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif 

pada keluarga miskin di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten 

Sambas. (p value = 0,001) OR = 15,438 (CI 95% = 2,813 – 84,718) 

3. Ada hubungan antara paritas ibu dengan pemberian ASI eksklusif pada 

keluarga miskin di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten 

Sambas. (p value = 0,008) OR = 10,450 (CI 95% = 1,928 – 56,637) 

4. Ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan pemberian ASI eksklusif 

pada keluarga miskin di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten 

Sambas. (p value = 0,017) OR = 8,636 (CI 95% = 1,593 – 46,807) 

5. Tidak ada hubungan antara tempat persalinan ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif pada keluarga miskin di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas 

Kabupaten Sambas     (p value = 1,000) OR = 1,219 (CI 95% = 0,355 – 

4,186). 
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6. Tidak ada hubungan antara dukungan suami dengan pemberian ASI 

eksklusif pada keluarga miskin di Puskesmas Tebas Kecamatan Tebas 

Kabupaten Sambas  (p value = 0,535) OR = 0,559 (CI 95% = 0,164 – 

1,911) 

7. Tidak ada hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan 

pemberian ASI eksklusif pada keluarga miskin di Puskesmas Tebas 

Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. (p value = 0,535) OR = 0,559 (CI 

95% = 0,164 – 1,911) 

 

V1.2 Saran 

  Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin 

menyampaikan beberapa hal kepada berbagai pihak, sebagai berikut: 

VI.2.1. Dinas kesehatan dan instansi terkait 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas agar terus melakukan 

pengawasan terhadap fasilitas kesehatan untuk menerapkan kebijakan 

10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui dan menjadikannya salah 

satu indikator penilaian izin pendirian atau perpanjangan operasional 

fasilitas kesehatan. 

2. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan tenaga konselor ASI dengan 

harapan agar setiap fasilitas kesehatan (Puskesmas, Klinik Bersalin, 

Praktek Dokter Mandiri, RSUD) memiliki konselor ASI. 

3. Lebih mengoptimalkan dan memprioritaskan kerjasama lintas sektor 

dengan instansi yang terkait langsung seperti Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Badan Pemberdayaan 
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Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), PKK, KPAI, 

Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) serta Gabungan 

Organisasi Wanita (GOW) di Kabupaten Sambas dalam mensukseskan 

Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI). 

VI.2.2. Puskesmas dan jaringannya 

1. Meningkatkan layanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi 

sejak dini dengan merangkul semua institusi pendidikan, instansi 

pemerintah/ swasta,  tokoh agama, tokoh adat, pimpinan daerah 

(legislatif, eksekutif dan legislatif), orang tua dan masyarakat umum. 

2. Menyediakan media informasi dan promosi kepada ibu hamil dan 

menyusui serta suami. Khusus bagi ibu-ibu yang harus kembali  

bekerja perlu menyampaikan manajemen laktasi seperti cara memerah 

susu, cara penyimpanan dan cara memberikan susu perah. 

3. Pemberdayaan masyarakat dan keluarga dengan mengedepankan 

pendekatan kultur budaya setempat yang melibatkan kader kesehatan, 

dukun bayi, tokoh adat dan agama sebagai tenaga promosi pemberian 

ASI eksklusif 

4. Menegaskan kembali komitmen untuk mensukseskan pemberian ASI 

eksklusif sejak lahir hingga usia minimal 6 bulan dengan monitoring 

dan evaluasi setiap proses persalinan oleh tenaga kesehatan. 

VI.2.3.  Peneliti selanjutnya 

1. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut dan meluas terhadap variabel 

yang berkaitan dengan karateristik, sosial dan budaya keluarga miskin 
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yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif seperti lebih 

memperdalam kajian dari sisi suami dan tenaga kesehatan. 

2. Perlu kajian terhadap kebijakan dan strategi PP-ASI yang telah 

dilakukan sehingga ditemukan pola yang lebih efektif dan efisien 

dalam peningkatan penggunaan ASI pada keluarga miskin. 

3. Memperbanyak penelitian-penelitian yang memfokuskan pada 

keluarga miskin guna membantu meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. 
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