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ABSTRAK 

 ASI mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan dalam proses 
pertumbuhan bayi sampai usia 6 bulan. Masalah yang dirasakan oleh ibu adalah 
produksi ASI yang kurang, sehingga tidak memberikan ASI secara ekslukusif. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengetahui faktor yang berhubungan dengan produksi ASI 
pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Gandusari Kabupaten Trenggalek. 

Jenis penelitian adalah observasional analitik dengan pendekatan 
crosssectional. Metode sampling yang digunakan adalah Proportionate Stratified 
Random Sampling. Sampel yang diambil sebanyak 32 orang yaitu ibu nifas yang 
memiliki bayi usia 2-5 minggu. Variabel independen adalah karakteristik ibu yang 
terdiri dari umur, paritas, pendidikan, dan pekerjaan, anatomi papilla payudara, 
kondisi psikologis, istirahat, status gizi, konsumsi obat pelancar ASI, frekuensi 
menyusu, lama menyusu, status kesehatan bayi, berat badan lahir bayi, usia 
kehamilan, adanya IMD, dukungan suami,keluarga dan petugas kesehatan. Variabel 
dependen adalah produksi ASI. Pengolahan data terdiri dari analisis univariat dan 
bivariat dengan tingkat kemaknaan a=0,05. 

Hasil analisis menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara faktor umur 
(p=0,374) , paritas (p=0,473), pendidikan (p=0,770), status pekerjaan (1,00), faktor 
kecemasan (p=1,00), motivasi (p=0,556), Faktor istirahat (p=1,00), status gizi 
(p=0,227), dan usia kehamilan (p=0,420), faktor frekuensi menyusu (p=0,132), lama 
menyusu (p=1,00), status kesehatan (p=1,00) dan berat lahir bayi (p=1,00), faktor 
inisiasi menyusu dini (p=1,00), dukungan suami dan keluarga (p=1,00) dan 
dukungan petugas kesehatan dengan produksi ASI. Ada hubungan antara faktor 
anatomi papilla payudara (p=0,006) dengan produksi ASI dan kuat hubungan sedang 
(0,520). Ada hubungan antara faktor konsumsi obat pelancar ASI (p=0,004) dengan 
produksi ASI dan kuat hubungan sedang (0,517). 

Faktor yang berhubungan dengan produksi ASI pada ibu nifas adalah anatomi 
papilla payudara dan konsumsi obat pelancar ASI yang masing-masing memilki kuat 
hubungan sedang. Sebaiknya ibu nifas mengkonsumsi bahan makanan yang bertujuan 
meningkatkan produksi ASI serta mengkonsumsi obat pelancar ASI agar produksi 
ASI lancar, selain itu juga sebaiknya ibu nifas mengetahui anatomi putting masing-
masing, sehingga apabila terdapat masalah pada payudara dapat bertanya pada bidan 
atau mencari solusi, sehingga ibu tetap bisa menyusui dengan lancar. 
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