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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

ASI adalah sumber gizi terbaik bagi bayi yang baru lahir. ASI merupakan 

makanan pertama, utama, dan terbaik bagi bayi, yang bersifat alamiah. ASI 

mengandung berbagai zat gizi yag dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan bayi (WHO, 2009). Pemberian ASI dapat mencegah kematian pada 

bayi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian di Ghana yang menunjukan bahwa 22% 

kematian bayi baru lahir dapat dicegah dengan memberikan ASI pada satu jam 

pertama setelah kelahiran dan dianjurkan diteruskan sampai usia enam bulan. Pada 

penelitan di Swedia pada tahun 2000 terbukti bahwa bayi yang tidak diberikan ASI 

Ekslusif selama 13 minggu pertama dalam kehidupanya memiliki tingkat infeksi 

pernafasan dan infeksi saluran cerna yang lebih tinggi dibandingkan dengan bayi 

yang diberikan ASI (Roesli, 2005).  

Pada kondisi normal, setelah melahirkan pada masa nifas hari pertama dan 

kedua, air susu yang dihasilkan sektar 50-10 ml sehari. Jumlahnya akan meningkat 

hingga 500 ml pada minggu kedua, dan akan terus meningkat pada 10-14 hari 

setelah melahikan (Prasetyono, 2009). Pada hari ke-14 (2 minggu) setelah 

kelahiran, ukuran rahim akan berangsur-angsur menyusut menjadi 350 gram, dan 

akan kembali normal seperti sedia kala pada hari ke-60 atau pada minggu ke-8. 

Pada saat tersebut pengaruh estrogen dan progesteron sudah hilang, dan digantikan 

penuh oleh hormon prolaktin yang akan merangsang di produksinya ASI, selain itu 
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pengaruh oksitosin menyebabkan mio-epitel kelenjar susu berkontraksi sehingga air 

susu keluar, pada minggu ke dua dan seterusnya produksi ASI akan meningkat 

(Jones, 2005). 

Saat produksi ASI belum banyak, mungkin ibu menyangka bahwa ASI nya 

sedikit, sehingga ibu menjadi tidak semangat untuk menyusui bayinya dan akan 

menyambungnya denga susu formula. Akibatnya, hisapan bayi pada putting 

berkurang mengakibakan makin lemahnya produksi ASI dan akhirnya produksi ASI 

benar – benar sedikit (Budiasih, 2008). Parma (dalam Arifin, 2004) mengemukakan 

beberapa alasan mengapa ibu tidak memberikan ASI secara eksklusif kepada 

bayinya, antara lain adalah produksi ASI yang kurang, kesulitan bayi dalam 

menghisap, keadaan putting susu  ibu yang tidak mennjang, ibu yang bekerja, 

keinginan disebut sebagai modern, terpengaruh iklan susu formula serta pengakuan 

bahwa semua orang sudah memilki penngetahuan tentang manfaat ASI . 

Salah satu penyebab ibu tidak memberikan ASI Ekslusif adalah produksi ASI 

yang sedikit atau tidak keluar sama sekali pada ibu pasca melahirkan, sehingga bayi 

tidak hanya mengkonsumsi ASI melainkan mendapatkan makanan tambahan lain. 

Menurut Cox (2006), ibu-ibu yang tidak menyusui bayinya pada hari-hari pertama 

setelah melahirkan disebabkan oleh kecemasan dan ketakutan ibu akan kekurangan 

produksi ASI. Dari hasil penelitian Irawanti, dkk. (2010) menyatakan bahwa bayi 

yang diberi ASI eksklusif memiliki status gizi yang lebih baik dan kejadian diare 

dan demam yang lebih rendah daripada bayi yang diberi susu formula. 
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Data Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 2013 menunjukkan cakupan ASI 

eksklusif di Indonesia yakni sekitar 54,3%.  Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Trenggalek tahun 2013 menunjukan cakupan ASI eksklusif sebesar 55,69%. Angka 

ini masih dibawah angka yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) yakni target cakupan pemberian ASI Eksklusif per 2014 sebesar 80%, 

sedangkan cakupan inisiasi menyusu dini nasional hanya sebesar 34,5%. Hasil 

penelitian Dewi (2011) di  Rumah Sakit  Baptis  Kediri, dari  20  orang  ibu  yang 

menyusui pada masa nifas di ruang rawat inap kandungan,  poliklinik kandungan  

dan  juga poliklinik  anak  bagian  imunisasi  terdapat  11 orang  ibu  (55%)  

mengatakan  bahwa  ASI  ibu keluar  sedikit,  5  orang  ibu  (25%)  mengatakan ASI  

keluar  cukup  dan  4  orang  ibu  (20%) mengatakan  ASI  keluar  banyak.   

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI antara lain : faktor anatomis, 

faktor fisiologis, faktor psikologis, faktor hisapan bayi, faktor istirahat, faktor 

nutrisi, dan faktor obat-obatan (Soetjiningsih, 2005). Adapun faktor yang terkait 

dengan pemberian ASI ekslusif antara lain aspek pemahaman dan pola pikir , aspek 

gizi, aspek pendidikan ,aspek imunologik, aspek psikologis, aspek biaya dan aspek 

penundaan kehamilan (Sunar, 2009).  

Salah satu faktor yang terkait dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi adalah 

karakterisitik ibu. Ibu yang kurang memiliki pengetahuan mengenai ASI 

mengakibatkan kegagalan ASI Ekslusif pada enam bulan pertama, karena 

kurangnya pengetahuan akan mendorong ibu untuk memberikan makanan lain 
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selain ASI, sehingga pemberian ASI menjadi berkurang dan produksi ASI pun juga 

berkurang. Karaketristik ibu meliputi umur ibu pada saat melahirkan, paritas, 

pendidikan yang ditempuh ibu serta pekerjaan ibu. Ibu yang umurnya muda atau 

kurang dari 35 tahun lebih banyak memproduksi ASI dari pada ibu yang lebih tua. 

(Biancuzzo,2003). Ibu yang melahirkan anak kedua dan seterusnya dapat 

memproduksi ASI lebih banyak dibandingkan dengan kelahiran anak yang pertama. 

(Nichol,2005). Tingkat pendidikan ibu yang rendah tentang pemberian ASI 

berpengaruh pada perilaku yang mencontoh, apabila ibu lebih sering melihat bayi 

diberi susu botol dari pada disusui ibunya, juga sering melihat bayi yang baru 

berusia 1 bulan sudah diberi pisang atau nasi lembut sebagai tambahan ASI maka 

ibu yang tidak memiliki pengetahuan akan mengikuti perilaku tersebut (Manuaba, 

2001). Ibu yang bekerja akan mengakibatkan produksi ASI berkurang karena 

kurangnya bayi jarang menyusu pada ibu (Koimbro, 2006). 

Produksi ASI berkaitan erat dengan keadaan fisiologis ibu. Faktor fisiologis 

berkaitan dengan hormon yang mempengaruhi produksi ASI. Hormon prolaktin 

akan merangsang kelenjar payudara untuk memproduksi ASI. Produksi ASI 

merupakan interaksi yang kompleks antara rangsangan mekanik, saraf dan 

bermacam-macam hormon. Rangsangan dari bayi akan mengantar pesan kehipofisa 

untuk memproduksi oksitosin yang menyebabkan ASI keluar lancar (Soetjiningsih, 

2005). 
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Faktor lain yang berhubungan dengan produksi ASI adalah anatomi papilla 

payudara. Papila payudara yang tidak menonjol menyebabkan bayi sulit tuntuk 

menghisap, sehingga ASI keluar tidak lancar sebaliknya bentuk papilla yang 

menonjol mudah untuk dihisap bayi karena papilla payudara mengandung banyak 

sekali saraf sensoris yang dapat merangsang pengeluaran prolaktin untuk 

memproduksi ASI dan oksitoin sehingga menjadi lancar (Roesli,2005). Keadaan 

psikologis ibu yang buruk akan menghambat refleks oksitosin sehingga pengeluaran 

ASI menjadi tidak lancar, antara lain ibu yang sedang bingung atau pikiranya 

sedang kacau, ibu khawatir ASI nya tidak cukup, ibu merasa sakit saat menyusui, 

ibu merasa sedih, cemas, marah, kesal, dan malu saat menyusui. (Danuatmadja dan 

Meilasari,2003) 

Produksi ASI juga dipengaruhi oleh faktor hisapan bayi yang meliputi frekuensi 

menyusu dan lama menyusu pada puting susu yang menyebabkan hormon oksitosin  

untuk mensekresi ASI. Hormon oksitosin akan menyebabkan sel-sel otot yang 

mengelilingi pabrik susu berkontraksi sehingga mendorong ASI keluar dari pabrik 

dan mengalir melalui saluran susu ke dalam gudang susu yang terdapat di bawah 

daerah yang berwarna coklat (Roesli, 2005). Hal tersebut berbeda bagi bayi yang 

lahir dengan usia kehamilan kurang bulan. Bayi yang lahir premature biasanya 

memiliki berat badan yang rendah yaitu <2500 gram. Bayi yang memiliki berat 

badan lahir rendah (BBLR) akan kesulitan dalam menghisap sehingga rangsangan 

pada puting berkurang mengakibatkan produksi ASI yang tidak lancar 

(Sulistyawati, 2012). Sama halnya dengan bayi yang dalam kondisi tidak sehat. 
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Pada bayi yang status kesehatannya buruk akan kesulitan dalam menghisap putting, 

sehingga mekanisme produksi ASI akan menurun tanpa adanya hisapan pada 

putting payudara. Bayi yang sakit pada  umumnya malas untuk menghisap puting 

sehingga menyebabkan rangsangan produksi ASI terhambat (Suradi dan Tobing, 

2004).  

Kondisi ibu, status gizi dan  juga  makanan  yang  dikonsumsi  oleh  ibu  juga 

dapat mempengaruhi produksi ASI. Selama menyusui, ibu memerlukan zat gizi 

yang cukup banyak meliputi karbohidrat, protein, lemak dan mineral. Jumlah 

tambahan kalori yang dibutuhkan oleh ibu menyusui pada enam bulan pertama yaitu 

± 700 kalori per hari (Soetjiningsih, 2005). Makanan yang dimakan oleh ibu tidak 

secara langsung mempengaruhi kuantitas dan kualitas ASI, sebab dalam tubuh ibu 

terdapat cadangan makanan yang diperlukan untuk produksi ASI. Namun, 

kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama dapat mempengaruhi status gizi 

ibu sehingga produksi ASI  bisa berkurang dan akhirnya berehenti (Siregar, 2004). 

Selain makanan, ibu menyusui biasanya menkonsumi obat pelancar ASI untuk 

meningkatkan produski ASI. Ada beberapa merek obat tradisional yang diklaim bisa 

meningkatkan produksi ASI. Biasanya obat-obat ini berisi eksrak bahan herbal, 

misalnya daun katuk (Sholekhudin, 2013). 

Produksi ASI lancar juga didukung dengan istirahat yang cukup. Sebagian  

besar  ibu  nifas  mengalami ganguan  pada  pola  tidur  misalnya karena  masih  

merasakn  nyeri  pada bekas  luka  jahitan, cemas  karena kurang  percaya  diri  
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bahwa  ibu  tidak mampu merawat bayinya, dan lain –lain. Istirahat yang  cukup  

pada  masa  nifas  sangat dianjurkan  dan  harus  tercukupi  agar membantu 

kelancaran pada produksi ASI  misalnya  ibu  menjadwalkan waktu  tidur  1  sampai  

2  jam  pada siang  hari  atau  ketika  bayi  tidur  ibu juga  ikut  tidur  dan  istirahat  

malam kurang  lebih  7  – 8  jam  (Marmi, 2012). Pada minggu pertama setelah 

melahirkan adalah masa pemulihan bagi ibu, maka sangatlah penting istirahat yang 

cukup untuk produksi air susu yang memadai sehingga ASI yang dikeluarkan 

lancar. Sebaliknya istirahat yang kurang mengakibatkan terganggunya proses 

produksi ASI (Poedianto,2002).  

Produksi ASI yang sedikit dan tidak keluar juga bisa disebabkan karena tidak 

adanya inisiasi menyusu dini pada satu jam pertama setelah kelahiran. Setelah 

proses kelahiran pada 30 menit pertama, bayi harus disusukan pada ibunya, bukan 

untuk pemberian nutrisi, tetapi untuk belajar menyusu dan juga mempersiapkan ibu 

untuk memulai produksi ASI. Gerakan refleks untuk menghisap pada bayi baru lahir 

akan mencapai puncaknya pada waktu berusia 20-30 menit, sehingga apabila 

terlambat menyusui refleks ini akan berkurang dan akan berlanjut sampai seterusnya 

(Evarini, 2008). Bayi yang menyusu dalam 20-30 menit akan membantu bayi 

memperoleh kolostrum, serta membantu membangun ikatan kasih saying ibu dan 

bayi, sehingga dapat meningkatkan produksi ASI yang juga mempengaruhi proses 

menyusu berikutnya yang lebih baik (Roesli, 2008).  
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Faktor yang juga berhubungan dengan produksi ASI adalah dukungan suami 

dan keluarga yang dapat memberikan efek positif pada keadaan psikologis ibu 

(Poedianto,2002). Dukungan dari suami dan keluarga membuat perasaan ibu 

menjadi tenang dan bersemangat serta menjadikan keadaan psikologis ibu 

cenderung bahagia sehingga mengakibatkan hormon oksitosin tidak terhambat dan 

produksi ASI lancar. Selain keluarga peran tempat bersalin dan petugas kesehatan 

juga sangan penting dalam memberikan infromasi dan dukungan pada ibu untuk 

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan menyusui bayi dengan ASI eksklusif  

(Soetjiningsih,2005).  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian tentang faktor 

yang berhubungan dengan produksi ASI pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas 

Gandusari Kabupaten Trenggalek. 

1.2  Identifikasi Masalah  

ASI merupakan makanan yang paling baik dan utama bagi bayi yang baru lahir 

sampai usia 6 bulan. Produksi ASI yang banyak dan lancar paada hari – hari 

pertama setelah kelahiran dapat mempengaruhi ibu untuk memberika ASI secara 

eksklusif. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggaalek tahun 2013 

menunjukan bahwa cakupan ASI eksklusif di Desa Gandusari sebesar 54,69%, 

angka ini sudah mendekati target pencapaian yaitu 60%. Namun kenyataanya, 

angka ASI Eksklusif (E6) yang benar-benar mendapatkan ASI saja selama 6 bulan 

hanya sebesar 15,7%. Kesenjangan sebanyak 39,99% antara cakupan ASI Eksklusif 
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proses (E0-E5) dan ASI Eksklusif E6 tersebut menandakan banyaknya bayi yang 

gagal dalam proses ASI Eksklusif di tengah jalan. 

 Hasil indepth interview pada 10 ibu yang tidak memberikan ASI Ekslusif pada 

bayinya, didapati bahwa penyebab ibu tidak memberikan ASI eksklusif yaitu 

anggapan bahwa produksi ASI tidak cukup. Faktor yang dapat mempengaruhi 

produksi ASI diantaranya faktor ibu, faktor bayi dan faktor lain (Soetjiningsih, 

2005). 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin meneliti tentang hubungan 

antara faktor ibu yang meliputi karakteristik ibu, anatomi papila payudara,faktor 

psikologis, faktor istirahat, faktor status gizi , faktor obat, faktor usia kehamilan, 

faktor bayi meliputi faktor frekuensi menyusu, faktor lama menyusui, faktor status 

kesehatan bayi, faktor berat badan lahir bayi, dan faktor lain meliputi faktor inisiasi 

menyusu dini , dan faktor dukungan dengan produksi ASI pada ibu pasca 

melahirkan di wilayah kerja Puskesmas Gandusari Kabupaten Trenggalek. 

  

1.3 Rumusan Masalah 

Faktor apa saja yang berhubungan dengan produksi ASI pada ibu nifas di 

wilayah kerja Puskesmas Gandusari Kabupaten Trenggalek ? 
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1.4 Tujuan 

1.4.1  Tujuan Umum 

Mempelajari faktor yang berhubungan dengan produksi ASI pada ibu 

nifas di wilayah kerja Puskesmas Gandusari Kabupaten Trenggalek. 

1.4.2.  Tujuan Khusus 

1. Mempelajari hubungan karakteristik responden yang terdiri dari 

umur, paritas, tingkat pendidikan dan status pekerjaan dengan 

produksi ASI pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Gandusari 

Kabupaten Trenggalek. 

2. Mempelajari hubungan anatomi papila payudara dengan produksi 

ASI pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Gandusari 

Kabupaten Trenggalek. 

3. Mempelajari hubungan kondisi psikologis ibu dengan produksi ASI 

pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Gandusari Kabupaten 

Trenggalek. 

4. Mempelajari hubungan istirahat cukup dengan produksi ASI pada 

ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Gandusari Kabupaten 

Trenggalek. 

5. Mempelajari hubungan status gizi ibu dengan produksi ASI pada 

ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Gandusari Kabupaten 

Trenggalek. 
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6. Mempelajari hubungan konsumsi obat pelancar ASI dengan 

produksi ASI pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Gandusari 

Kabupaten Trenggalek. 

7. Mempelajari hubungan usia kehamilan dengan produksi ASI pada 

ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Gandusari Kabupaten 

Trenggalek. 

8. Mempelajari hubungan frekuensi menyusu bayi dengan produksi 

ASI pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Gandusari 

Kabupaten Trenggalek. 

9. Mempelajari hubungan lama menyusui dengan produksi ASI pada 

ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Gandusari Kabupaten 

Trenggalek. 

10. Mempelajari hubungan status kesehatan bayi dengan produksi ASI 

pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Gandusari Kabupaten 

Trenggalek. 

11. Mempelajari hubungan berat badan lahir dengan produksi ASI pada 

ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Gandusari Kabupaten 

Trenggalek. 

12. Mempelajari hubungan praktik inisiasi menyusu dini dengan 

produksi ASI pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Gandusari 

Kabupaten Trenggalek. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUKSI ASI PADA IBU NIFAS 
(Studi di wilayah kerja Puskesmas Gandusari Kabupaten Trenggalek )

TRIO LINDA FAMILIA ENDRA RINI



12 
 

 
 

13. Mempelajari hubungan dukungan (suami,keluarga, dan petugas 

kesehatan) dengan produksi ASI pada ibu nifas di wilayah kerja 

Puskesmas Gandusari Kabupaten Trenggalek. 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Dengan dilakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat mengetahui 

beberapa faktor yang berhubungan dengan produksi ASI pada ibu nifas, 

sehingga dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan dapat digunakan 

sebagai bahan penelitian yang akan datang.  

1.5.2 Bagi Responden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi responden 

yaitu ibu nifas sehingga responden akan lebih mengerti dan memahami 

tentang faktor yang berhubungan dengan produksi ASI pada ibu nifas. 

1.5.3 Bagi Institusi Pendidikan  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi lembaga 

pendidikan , sebagai wacana,sebagai referensi serta kepustakaan dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan pendidikan sehingga dapat meningkatkan wawasan di 

bidang penelitian.  
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1.5.4 Bagi Institusi pelayanan kesehatan 

Melalui penelitian ini, diharapkan instansi terkait dapat mengetahui 

faktor apa yang berhubungan dengan produksi ASI pada ibu nifas dan 

membantu menurunkan pemberian susu formula sehingga dapat 

meningkatkan sumber daya manusia yang bekualitas.  
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