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RINGKASAN 

HUBUNGAN ANTARA JENIS PEKERJAAN IBU DENGAN 
KEBERHASILAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF 6 BULAN PERTAMA 

DI PUSKESMAS RANGKAH SURABAYA 

Irmaya Paramita, Hermina Humune, Dwiyanti Puspitasari 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi dengan kandungan gizi terbaik dan 
sesuai bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal bayi. WHO menetapkan 
Global Strategy for Infant and Young Child Feeding untuk mencapai tumbuh 
kembang bayi secara optimal dengan memberikan ASI dalam 30 menit setelah 
kelahiran, memberikan hanya ASI saja (ASI eksklusif) sejak lahir sampai bayi 
berusia 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan makanan pendamping 
ASI (MP-ASI) sejak bayi berusia 6 bulan sampai anak berumur 2 tahun (Depkes, 
2006). Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2013 cakupan bayi yang 
mendapatkan susu formula di Jawa Timur tahun 2014 cukup tinggi sebesar 89%. 

Masalah dari penelitian ini adalah belum seluruhnya ibu bekerja yang dapat 
memberikan ASI eksklusif dan masih banyak ditemukan ibu bekerja yang 
memberikan makanan tambahan pendamping ASI (MP-ASI) misalnya susu 
formula, air tajin, pisang maupun bubur, yang seharusnya tidak boleh diberikan 
saat bayi berusia kurang dari 6 bulan. Cakupan pemberian ASI eksklusif di 
wilayah kerja Puskesmas Rangkah terbilang cukup rendah sehingga mengalami 
penurunan dalam tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2012 (79,75%) kemudian tahun 
2013 (55,95%) serta pada tahun 2014 (50,52%). 

Metode penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu bekerja yang mempunyai bayi usia 
6-12 bulan di kelurahan Ploso wilayah kerja Puskesmas Rangkah Surabaya (April
- Juni 2016) yaitu sebanyak 161 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan
metode sampling kuota dengan rumus sampel minimal, didapatkan sampel
sebanyak 62 responden. Variabel bebas yang diteliti adalah pekerjaan ibu. Teknik
pengambilan data yaitu mengisi kuisioner saat posyandu atau kunjungan rumah
apabila tidak datang posyandu. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan
SPSS versi 23 dengan uji Chi-square dan regresi logistik (CI=90%, α=0,1).

Hasil penelitian dari 75 responden didapatkan p value beberapa diantaranya 
sebagai berikut, umur dengan (p = 0,236), tingkat pendidikan (p = 0,940), jenis 
pekerjaan (p = 0,521), jarak bekerja (p = 0,998), pemberian ASI perah (p = 0,758), 
sikap ibu bekerja (p = 0,466), dukungan suami (p = 1,00), durasi bekerja (p = 
0,869), tempat penyimpanan asi (p = 0,694), ruangan memerah ASI (p = 0,745), 
dan penghasilan (p = 0,567). Berdasarkan hasil p value diatas dengan acuan α 
kurang dari 0,1 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna dengan 
pemberian ASI eksklusif. 

Kesimpulan dari penelitian ini, tidak ada hubungan yang bermakna antara 
jenis pekerjaan ibu dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif 6 bulan 
pertama. Oleh karena itu, untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif perlu 
adanya penegakan kebijakan di tempat kerja terkait fasilitas yang menunjang 
keberhasilan pemberian ASI eksklusif dan pelarangan/pembatasan promosi susu 
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formula di kalangan masyarakat. Selain itu, ibu bekerja yang sedang menyusui 
juga harus memiliki kepercayaan bahwa mampu untuk memberikan ASI eksklusif 
kepada anaknya hingga berusia 6 bulan, aktif mencari informasi tentang ASI 
eksklusif dan keluarga terutama suami harus selalu memberikan dukungan dalam 
pemberian ASI eksklusif sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu hingga 
dengan bayi berusia 6 bulan. 
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ABSTRACT 

THE RELATION BETWEEN KIND OF MOTHER’S OCCUPATION AND 
THE SUCCESSFUL OF BREAST FEEDING FOR THE FIRST SIX 

MONTHS IN PUSKESMAS RANGKAH SURABAYA 

Irmaya Paramita, Hermina Humune, Dwiyanti Puspitasari 

Background: The exclusive breast milk is the way of breasting which no other 
meal or drink given for the baby except breast milk (except medicine and 
vitamin), giving the breast milk begins as soon as after the labor process until the 
baby is six months old. If the baby is six months old, the other meal will be 
introduce for them and they still consume the breast milk until second years old. 
The aim of this research is to analyze the relation between what kinds of mother’s 
occupation with the successfulness of giving the exclusive breast milk for the first 
six months. 
Method: The observation of this sampling quota given for seventy five mothers 
who have baby around six to twelve months in Ploso Sub-district of  Puskesmas 
Rangkah Surabaya working areas at April to June 2016. The data gained by the 
questionnaire given for working mothers. The data of, mother’s age, education 
level, occupation, the distance of the office, breast milk pumping given, working 
mothers attitude, husband’s support, and income. Those data analyzed by unvariat 
and bivariat analysis, then the data processed by SPSS 23 version with Chi-square 
method with biner logistic regression (CI= 90%, a= 0,1). 
Result: Based on bivariat analysis got several p values such as, the age (p= 
0,236), education level (p= 0,940), occupation (p= 0,521), the distance of the 
office (p= 0,998), breast milk pumping given (p= 0,758), working mothers 
attitude (p= 0,466), husband’s support (p= 1,00), working duration (p= 0,869), 
breast milk storage (p= 0,694), breast milk pumping room (p= 0,745), and the 
income (p= 0,567) 
Conclusion: Based on the p values above with the orientation of a is less than 0,1 
shows that there is no important relation in giving the exclusive breast milk. 

Keywords: breastfeeding, exclusive, mothers, working 
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DAFTAR SINGKATAN 
ASI  : Air Susu Ibu 
ABRI  : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
ARA : Arachidonic Acid 
BALT : Broncus associated immunocompetent lymphoid tissue 
BUMN  : Badan Usaha Milik Negera 
DHA : Dacosahexaenoic Acid 
Depkes  : Departemen Kesehatan 
GALT : Gut associated immunocomplement lymphoid tissue 
HB  : Hemoglobin 
IDAI : Ikatan Dokter Anak Indonesia 
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IMD  : Inisiasi Menyusui Dini 
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Kemenkes  : Kementrian Kesehatan 
MALT : mammaeassociated immunocompetent lymphoid tissue 
MP ASI : Makanan Pendamping Air Susu Ibu 
PNS  : Pegawai Negeri Sipil 
Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat 
Posyandu  : Pos Pelayanan Terpadu 
RI  : Republik Indonesia 
UNICEF  : United Nations Children’s Fund 
WHO   : World Health Organization 

DAFTAR ISTILAH 
Laktasi : keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI 

diproduksi sampai proses bayi menghisap dan 
menelan ASI 

Let Down Reflex : refleks prolactin dan oksitosin 
Mature Milk : ASI sempurna 
On demand : pemberian ASI kepada bayi kapanpun bayi 

menginginkan 
Rooming-in : sistem perawatan dimana ibu dan bayi dirawat dalam 

satu unit 
Rooting Reflex : refleks mencari puting 
Sucking Reflex : refleks menghisap 
Swallowing Refleks : refleks menelan 
Sinus Lactiferous : saluran air susu 
Staphylococcus 
Aureus 

: bakteri yang dapat menyebabkan sejumlah penyakit 
pada manusia 

Transisional Milk : ASI transisi, ASI peralihan dari kolostrum menjadi 
ASI matur 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi dengan kandungan gizi terbaik dan 

sesuai bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal bayi. WHO/UNICEF 

menetapkan Global Strategy for Infant and Young Child Feeding untuk mencapai 

tumbuh kembang bayi secara optimal yang ada di Indonesia dengan Penyusunan 

Strategi Nasional Pemberian Makanan Bayi dan Anak yaitu memberikan ASI 

dalam 30 menit setelah kelahiran, memberikan hanya ASI saja atau ASI Eksklusif 

sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan, memberikan makanan pendamping ASI 

(MP-ASI) yang cukup dan bermutu sejak bayi berusia 6 bulan dan meneruskan 

pemberian ASI sampai anak berumur 2 tahun, serta menetapkan target pencapaian 

ASI eksklusif sebesar 80% dari total bayi (Depkes, 2006). Pemerintah 

mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.450/MENKES/IV/2004 tentang 

pemberian ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan untuk mencapai pertumbuhan, 

perkembangan dan kesehatan bayi yang optimal. Keputusan Menteri Kesehatan 

tersebut kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 33 tahun 2012 yang menyatakan mendapatkan ASI merupakan hak azazi 

bayi yang harus dipenuhi. 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Jawa Timur 2015, cakupan 

pemberian ASI eksklusif di provinsi Jawa Timur selama tiga tahun berturut-turut 

mengalami peningkatan yaitu tahun 2012 (64,08%), kemudian tahun 2013 

(64,48%) dan tahun 2014 (74%). Namun, berdasarkan data dari Riskesdas tahun 

2013 cakupan bayi yang mendapat susu formula di Jawa Timur tahun 2014 cukup 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA JENIS ... IRMAYA PARAMITA



tinggi sebesar 89%. Sedangkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya, cakupan pemberian ASI eksklusif di Surabaya terus mengalami 

peningkatan dalam tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 (60,52%) kemudian 

tahun 2013 (62,67%) serta tahun 2014 (64,6%). Cakupan pemberian ASI 

eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Rangkah terbilang cukup rendah selama tiga 

tahun terakhir, yaitu tahun 2012 (79,75%) kemudian tahun 2013 (55,95%) serta 

pada tahun 2014 (50,52%). 

Anak-anak yang mendapatkan ASI eksklusif, 14 kali lebih mungkin untuk 

bertahan hidup dalam 6 bulan pertama kehidupan dibandingkan anak yang tidak 

mendapatkan ASI eksklusif. Menyusui pada hari pertama kelahir dapat 

mengurangi resiko kematian baru lahir hingga 45%. Meskipun manfaat-manfaat 

dari menyusui ini telah didokumentasikan di seluruh dunia, hanya 39% anak-anak 

di bawah 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif pada tahun 2012. Angka global ini 

hanya meningkat secara perlahan selama beberapa dekade terakhir, sebagian 

karena rendahnya tingkat menyusui di beberapa negara-negara besar, dan 

kurangnya dukungan untuk ibu menyusui dari lingkungan sekitar (UNICEF, 

2013). 

Pemberian ASI Eksklusif sangat bermanfaat untuk pertumbuhan, 

perkembangan dan kesehatan bayi yang optimal. ASI dapat menurunkan resiko 

bayi mengidap berbagai penyakit salah satunya adalah diare. ASI Eksklusif 

merupakan salah satu program yang cukup sulit dikembangkan karena berkaitan 

dengan berbagai masalah sosial di masyarakat. Permasalahan utama adalah faktor 

sosial budaya, kesadaran akan pentingnya ASI, pelayanan kesehatan dan petugas 
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kesehatan yang belum sepenuhnya mendukung PP-ASI, gencarnya promosi susu 

formula dan ibu bekerja. 

Tingkat partisipasi pekerja perempuan saat ini meningkat dari 48,63% 

menjadi 49,52%. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah pekerja 

perempuan sekarang sebanyak 81,5 juta orang. Banyak ibu menyusui yang 

bekerja sehingga tidak bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya atau 

kurang optimal dalam memberikan ASI eksklusif (bps, 2014). 

Sebagian besar wanita bekerja mencari nafkah di luar rumah serta sering 

meninggalkan keluarga untuk beberapa jam setiap harinya sehingga menggangu 

proses menyusui bagi mereka yang baru saja bersalin. Sesuai tuntutan hidup di 

kota besar, dimana semakin terdapatnya kecenderungan peningkatan jumlah istri 

yang aktif bekerja di luar rumah untuk membantu upaya peningatan pendapatan 

keluarga. Tenaga kerja perempuan yang meningkat menjadi salah satu kendala 

dalam mensukseskan program ASI Eksklusif, hal ini karena cuti melahirkan hanya 

12 minggu, dimana 4 minggu diantaranya sering diambil sebelum melahirkan. Ibu 

yang bekerja hanya dapat mendampingi bayinya secara intensif selama 2 bulan, 

termasuk dalam menyusui bayinya. Setelah itu ibu harus kembali bekerja dan 

sering ibu terpaksa berhenti menyusui (Nugroho, 2011). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Listaneri (2013) di Puskesmas 

Umbulharjo I Yogyakarta menyatakan adanya hubungan antara pekerjaan ibu 

dengan pemberian ASI Eksklusif. Penelitian ini dilakukan terhadap 53 orang ibu 

yang mempunyai bayi usia 7-18 bulan. Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat 

bahwa salah satu penyebab pencapaian ASI Eksklusif belum memuaskan adalah 

karena pekerjaan ibu. 
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Studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Rangkah pada tanggal 19 

Oktober 2015 didapatkan hasil melalui wawancara dari 20 ibu bekerja yang 

mempunyai bayi usia 0-6 bulan di wilayah Puskesmas Rangkah, didapatkan 5 ibu 

bekerja dengan rincian 2 orang ibu bekerja sebagai buruh cuci dan 3 orang ibu 

bekerja sebagai guru yang memberikan ASI pada bayinya, dan 15 ibu bekerja 

dengan rincian 6 orang ibu bekerja sebagai buruh pabrik, 5 orang ibu bekerja 

sebagai karyawan toko dan 4 orang ibu bekerja sebagai pedagang yang tidak lagi 

memberikan ASI pada bayinya dengan alasan sibuk bekerja dan tidak ada waktu 

sehingga ASI sudah tidak keluar. Berdasarkan uraian di atas peneliti akan 

melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan antara jenis pekerjaan ibu dengan 

keberhasilan pemberian ASI Eksklusif 6 bulan pertama di Puskesmas Rangkah 

Surabaya”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut : “Apakah ada hubungan antara jenis 

pekerjaan ibu dengan keberhasilan pemberian ASI Eksklusif 6 bulan pertama di 

Puskesmas Rangkah Surabaya?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara jenis pekerjaan ibu dengan keberhasilan 

pemberian ASI Eksklusif 6 bulan pertama di Puskesmas Rangkah Surabaya. 
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1.3.2 Tujuan khusus 

1) Mengidentifikasi pekerjaan ibu di wilayah Puskesmas Rangkah.

2) Mengidentifikasi pemberian ASI eksklusif dan faktor ibu bekerja pada

bayi usia 6-12 bulan di Puskesmas Rangkah.

3) Mempelajari hubungan antara jenis pekerjaan ibu dengan keberhasilan

pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Rangkah.

4) Mempelajari hubungan ASI eksklusif dengan faktor bekerja (pemberian

ASI perah, fasilitas laktasi di tempat kerja, kebijakan tempat kerja pada

ibu menyusui, TPA di sekitar lingkungan kerja)

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan 

IPTEK serta memberikan kajian ilmiah mengenai hubungan jenis pekerjaan yang 

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pemberian ASI eksklusif untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1) Bagi subjek : melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan

pengetahuan subyek sehingga subyek dapat mengetahui hubungan

antara jenis pekerjaan ibu dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif

6 bulan pertama. Dengan mengetahui hubungannya diharapkan dapat

dilakukan pencegahan kegagalan ASI eksklusif.

2) Bagi masyarakat : manfaat praktis yang diharapkan adalah dapat

memberikan informasi bagi masyarakat mengenai hubungan jenis
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pekerjaan yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pemberian ASI 

eksklusif serta mencegah kegagalan pemberian ASI eksklusif. 

1.5 Risiko Penelitian 

1) Pada saat penelitian berlangsung ibu bekerja yang mempunyai anak usia

6-12 bulan di Puskesmas Rangkah Surabaya sedikit sehingga sampel tidak

terpenuhi akibatnya peneliti harus menambah waktu penelitian. 

2) Peneliti kehilangan kontak dengan responden saat akan melakukan

penelitian di tempat sehingga sampel dikeluarkan dari kriteria inklusi.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dasar ASI Eksklusif 

2.1.1 Pengertian 

ASI eksklusif adalah pola menyusui dengan tidak memberi bayi makanan 

atau minuman lain selain ASI, seperti air putih, susu formula, air teh, serta tanpa 

tambahan makanan padat seperti pisang, bubur, biskuit, nasi tim (kecuali obat-

obatan dan vitamin atau mineral tetes; ASI perah juga diperbolehkan) (Kemenkes 

RI, 2014). 

ASI eksklusif adalah pemberian ASI (air susu ibu) yang diberikan sedini 

mungkin setelah persalinan sampai bayi berumur 6 bulan. ASI diberikan secara on 

demand (sesuai kebutuhan bayi) dan tidak diberikan makanan lain. Bayi 

diperkenankan untuk deberi makanan tambahan pendamping ASI setelah berusia 

6 bulan serta ASI tetap diberikan sampai usia 2 tahun (Sri Purwanti, 2004). 

Pedoman internasional menganjurkan pemberian ASI Eksklusif selama 6 

bulan pertama didasarkan pada bukti ilmiah tentang manfaat ASI untuk daya 

tahan tubuh bayi, pertumbuhan dan perkembangan bayi. ASI memberikan semua 

energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi selama 6 bulan. Pemberian ASI 

secara eksklusif dapat mengurangi angka kematian bayi karena sakit yang diderita 

seperti diare dan radang paru-paru serta mempercepat pemulihan jika sakit dan 

membantu menjarangkan kelahiran. Depkes RI melalui SK Menkes No. 

450/Men.Kes/SK/IV/2004 tanggal 7 April 2004 telah menerapkan rekomendasi 

pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan. (Prasetyono, 2009). 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA JENIS ... IRMAYA PARAMITA



Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan 

cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia  Peraturan Pemerintah Nomor 33 

Tahun 2012 menginstruksikan kepada pemerintah daerah dan swasta untuk 

bekerjasama mendukung pemberian ASI Eksklusif dan IMD (Inisiasi Menyusui 

Dini). Peraturan Pemerintah ini memformalkan hak perempuan untuk menyusui 

(termasuk di tempat kerja) dan melarang promosi pengganti ASI. Pemberian ASI 

eksklusif dan IMD bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi dan 

mencegah kekurangan gizi pada balita (Kemenkes, 2013). 

2.1.2 Fisiologi laktasi 

Proses produksi, sekresi dan pengeluaran ASI dinamakan laktasi. Hormon 

oksitosin yang dikeluarkan ketika bayi menghisap payudara membuat ASI 

mengalir dari dalam alveoli melalui saluran susu (ducts milk) menuju reservoir 

susu yang berlokasi di belakang areola, lalu ke dalam mulut bayi. Pengaruh 

hormon bekerja mulai dari bulan ketiga kehamilan, dimana tubuh wanita 

memproduksi hormon yang menstimulasi munculnya ASI dalam sistem payudara 

(Saleha, 2009). 

Refleks yang terjadi oleh ibu pada masa laktasi terdiri dari reflek prolaktin 

dan oksitosin (let down reflex). Tiga reflek yang terjadi pada bayi yaitu reflek 

mencari puting (rooting reflex), reflek menghisap (sucking reflekx), dan reflek 

menelan (swallowing reflex) (Depkes, 2002): 

a) Reflek prolaktin (pembentukan ASI)

Isapan bayi merangsang isapan saraf yang akan memacu kelenjar hipofisis

bagian depan (anterior) untuk mengeluarkan hormon prolaktin ke dalam aliran 

darah. Hormon prolaktin akan memacu sel kelenjar untuk memproduksi ASI. 
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Prolaktin akan banyak dilepas oleh kelenjar hipofisis seiring dengan semakin 

seringnya bayi menghisap, sehingga semakin banyak produksi ASI yang 

dihasilkan. Kurangnya isapan bayi akan menyebabkan produksi ASI berkurang. 

Mekanisme ini dinamakan supply and demand. Hormon prolaktin dapat 

memperlambat kembalinya fungsi kesuburan dan haid. Hal tersebut disebabkan 

oleh hormon prolaktin yang menekan fungsi indung telur (ovarium) memberikan 

ASI eksklusif dapat menjarangkan kehamilan (Roesli, 2009). 

b) Reflek oksitosin (reflek pengaliran ASI)

Hormon oksitosin diproduksi oleh kelenjar hipofisis bagian belakang

(hipofise posterior) disebabkan adanya rangsangan isapan bayi melalui serabut 

saraf. Menyusui sangat penting dilakukan untuk pengosongan payudara agar tidak 

terjadi engorgement (payudara bengkak), tetapi dapat memperlancar pengaliran 

ASI. Oksitosin dapat memacu kontraksi otot rahim sehingga mempercepat 

keluarnya plasenta dan mengurangi perdarahan setelah persalinan. Let down reflex 

dipengaruhi oleh emosi ibu, rasa khawatir ibu, rasa sakit, dan kurang percaya diri. 

c) Reflek mencari puting susu (Rooting Refleks)

Payudara ibu yang menempel pada pipi atau daerah sekeliling mulut bayi

merupakan rangsangan yang menimbulkan reflek mencari pada bayi. Bayi akan 

berusaha mencari puting susu yang menempel kemudian diikuti dengan membuka 

mulut dan puting susu ditarik sehingga masuk ke dalam mulut bayi (Nugroho, 

2011). 

d) Reflek menghisap (sucking refleks)

Menyusui yang baik yaitu ketika semua bagian areola sedapat mungkin

semuanya masuk ke dalam mulut bayi, tetapi untuk ibu yang mempunyai areola 
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besar maka sudah cukup apabila sudah dapat menekan sinus laktiferus yang 

terletak di belakang puting susu. Gerakan peristaltik akan dihasilkan dari hisapan 

bayi dan akan mengalirkan ASI keluar ke mulut bayi (Nugroho, 2011). 

e) Reflek menelan (swallowing refleks)

Air susu ibu akan keluar dari puting, dan disusul dengan gerakan menghisap

yang ditimbulkan oleh otot-otot pipi, sehingga pengeluaran air susu akan 

bertambah kemudian diteruskan dengan mekanisme menelan (Nugroho, 2011). 

2.1.3 Komposisi ASI 

Komponen ASI tidak konstan dan tidak sama dari waktu ke waktu. Faktor 

yang mempengaruhi komposisi ASI adalah stadium laktasi, ras, keadaan nutrisi, 

diet ibu. ASI mengandung sebagian besar air sebanyak 87,5% oleh karena itu bayi 

yang mendapatkan ASI cukup tidak perlu mendapatkan tambahan air walaupun 

berada ditempat yang mempunyai suhu udara panas. Kekentalan ASI sesuai 

dengan saluran cerna bayi sedangkan susu formula lebih kental dibandingkan ASI. 

Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya diare pada bayi yang mendapatkan 

susu formula. Komponen ASI diantaranya sebagai berikut : 

1) Protein

ASI mengandung protein lebih rendah dari susu sapi tetapi dalam ASI

mempunyai nilai nutrisi yang tinggi dan mudah dicerna. Keistimewaan dari 

protein pada ASI adalah rasio protein whey: kasein sama dengan 60:40, 

dibandingkan dengan Air Susu Sapi (ASS) yang rasionya 20:80. Hal tersebut 

menguntungkan bayi karena pengendapan dari protein whey lebih halus daripada 

kasein sehingga protein tersebut mudah dicerna. ASI mengandung asam amino 

esensial taurin yang penting untuk pertumbuhan retina dan konjugasi bilirubin. 
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ASI juga mengandung sistin yang tinggi. Sistin merupakan asam amino yang 

sangat penting untuk pertumbuhan otak bayi. 

2) Karbohidrat

ASI mengandung karbohidrat relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan

ASS (6,5-7 gram%). Karbohidrat yang utama terdapat dalam ASI adalah laktosa. 

Kadar laktosa yang tinggi sangat menguntungkan karena laktosa akan diubah 

menjadi asam laktat oleh fermentasi. Asam laktat dapat memberikan suasana asam 

di dalam usus bayi. Kondisi ini memberikan beberapa keuntungan antara lain 

menghambat pertumbuhan bakteri yang patologis, memacu pertumbuhan 

mikroorganisme yang memproduksi asam organik dan mensintesis vitamin, serta 

memudahkan absorpsi dari mineral misalnya kalsium, fosfor, dan magnesium. 

Laktosa relatif tidak larut sehingga waktu proses digesti di dalam usus bayi lebih 

lama tetapi dapat diabsoprsi dengan baik oleh usus. Laktosa merupakan 7% 

bagian dari total ASI. Kandungan ASI selain laktosa yaitu glukosa, galaktosa, dan 

glukosamin. Galaktosa penting untuk pertumbuhan otak dan medulla spinalis oleh 

karena pembentukan myelin di medulla spinalis dan sintesis galaktosida di otak 

membutuhkan galaktosa. Glukosamin merupakan bifidus faktor, disamping 

laktosa glukosamin juga memacu pertumbuhan Laktobasilus bifidus yang sangat 

menguntungkan bayi (IDAI, 2008). 

3) Lemak

Kadar lemak dalam ASI relatif lebih tinggi dibandingkan dengan susu

formula. Kadar lemak yang tinggi dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan 

otak yang cepat selama masa bayi. ASI mengandung asam lemak jenuh dan tak 
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jenuh yang seimbang dibandingkan dengan susu sapi yang lebih banyak 

mengandung asam lemak tak jenuh (IDAI, 2008). 

4) Mineral

Kadar mineral dalam ASI tidak begitu dipengaruhi oleh makanan yang

dikonsumssi ibu dan tidak dipengaruhi oleh status gizi ibu. Mineral didalam ASI 

mempunyai kualitas yang lebih baik dan lebih mudah diserap dibandingkan 

dengan mineral yang terdapat pada susu sapi. ASI mengandung mineral yang 

lengkap, walaupun kadarnya relatif rendah tetapi cukup untuk bayi sampai berusia 

6 bulan. 

Mineral utama yang terdapat dalam ASI adalah kalsium. Kadar kalsium 

lebih rendah daripada susu sapi, namun tingkat penyerapannya lebih besar. Bayi 

yang mendapatkan ASI mempunyai resiko lebih kecil kekurangan zat besi karena 

zat besi yang berasal dari ASI lebih mudah diserap. Zink dibutuhkan karena 

banyak membantu berbagai proses metabolisme tubuh. Selenium sangat 

dibutuhkan pada saat pertumbuhan anak cepat (IDAI, 2008). 

5) Vitamin

ASI cukup mengandung vitamin yang diperlukan bayi. Vitamin K berfungsi

sebagai katalisator pada proses pembekuan darah yang terdapat di dalam ASI 

dalam jumlah yang cukup banyak dan mudah diserap. ASI mengandung banyak 

vitamin E, terutama di kolostrum. ASI terdapat kandungan vitamin A yang 

berfungsi untuk mendukung pembelahan sel, kekebalan tubuh, dan pertumbuhan. 

ASI juga mengandung vitamin D meskipun hanya sedikit (Suradi 2004). 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA JENIS ... IRMAYA PARAMITA



6) Kalori

Jumlah kalori dalam ASI relatif rendah yaitu hanya 77 kal/110 ml ASI.

Sekitar 90% dari jumlah kalori tersebut berasal dari karbohidrat dan lemak, 

sedangkan 10% berasal dari protein. 

7) Taurin

Taurin adalah asam amino yang berfungsi sebagai neurotransmitter,

berperan penting dalam maturasi otak bayi. DHA dan ARA merupakan bagian 

dari kelompok molekul yang dikenal sebagai omega fatty acids. DHA 

(dacosahexaenoic acid) adalah sebuah blok bangunan utama di otak sebagai pusat 

kecerdasan dan di jala mata. Akumulasi DHA di otak lebih dari dua tahun pertama 

kehidupan. ARA (arachidonic acid) yang ditemukan di seluruh tubuh dan bekerja 

bersama-sama dengan DHA untuk mendukung visual dan perkembangan mental 

bayi. 

8) Lactobacillus

Lactobacillus berfungsi menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti

bakteri E.Coli yang sering menyebabkan diare pada bayi. 

9) Lisozim

Lisozim dapat memecah dinding bakteri sekaligus mengurangi kejadian

caries dentis dan maloklusi (kebiasaan lidah yang mendorong ke depan akibat 

menyusu dengan botol dan dot). Enzim pencernaan yang kuat yang ditemukan 

pada air susu ibu pada tingkat 50 kali lebih tinggi daripada dalam rumus. 

Lysozyme menghancurkan bakteri dan akhirnya mempengaruhi keseimbangan 

rumit bakteri yang menghuni usus. 
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2.1.4 Sifat penting ASI 

a) Faktor anti infeksi dalam masa 10 hari pertama terdapat yang merupakan

butiran-butiran darah putih dalam jumlah lebih banyak per ml dibanding yang

terdapat di dalam darah.

b) Macrofag dan neutrophilis ada diantara leukosit yang umumnya terdapat di

dalam ASI, dan mereka ingin mengapung dan menghancurkan bakteri yang

merugikan dengan kegiatan fagositnya.

c) Sekresi IgA dan interferon merupakan zat anti infeksi yang sangat penting

yang banyak dihasilkan oleh limfosit di dalam ASI.

d) Imunoglobulin IgA, IgG, IgM, dan IgD semuanya terdapat di dalam ASI. IgA

adalah imunoglobin paling penting, yang dihasilkan juga dengan jalan sintesis

dan disimpaan didalam payudara, zat ini memungkinkan terciptanya

perlindungan terhadap kuman-kuman.

e) Faktor anti alergi pada susu dapat mengurangi masalah alergi pada bayi yang

diberi ASI dibandingkan dengan bayi yang diberikan minum susu botol. Hal

ini mungkin disebabkan karena mukosa pada usus bayi mudah dtembus oleh

protein sebelum bayi berumur 6-9 bulan sedangkan protein di dalam susu sapi

bekerja sebagai allergen.

2.1.5 Klasifikasi ASI menurut stadium laktasi 

a. Kolostrum

Kolostrum merupakan cairan pertama ASI yang keluar berwarna kuning-

kekuningan (lebih kuning dibandingkan dengan ASI matur), sedikit kental dan 

kasar yang keluar segera setelah melahirkan. Kolostrum terasa keras karena 

mengandung butir-butir lemak, bekas-bekas epitel. Leukositosin limfosit atau 
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dengan kata lain kolostrum adalah cairan pelancar dan pembersih saluran ASI. 

Kolostrum memiliki kandungan beberapa zat sebagai berikut : 

1. Kolostrum mengandung zat antiinfeksi 10-17 kali lebih banyak

dibandingkan dengan ASI matur.

2. Kolostrum lebih banyak megandung antibodi daripada ASI matur yang

dapat memberikan perlindungan bagi bayi hingga usia 6 bulan pertama.

3. Kolostrum lebih banyak mengandung Immunoglobulin A (Ig A), laktoferin,

dan sel-sel darah putih. Semuanya sangat penting untuk pertahanan tubuh

bayi.

4. Kolostrum dapat berfungsi sebagai pencahar yang ideal untuk

membersihkan zat yang tidak terpakai dari usus bayi yang baru lahir dan

mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan

datang.

5. Kolostrum lebih sedikit mengandung lemak dan laktosa, tetapi lebih banyak

mengandung vitamin dan mineral dibanding ASI matur.

Tabel 2.1 Kandungan dan Manfaat Kolostrum 

Kandungan Kolostrum Manfaat Kolostrum 
Kaya antibody Melindungi bayi terhadap infeksi dan alergi 
Banyak sel darah putih Melindungi bayi terhadap infeksi 
Pencahar Membersihkan air ketuban dan membantu 

mencegah bayi kuning 
Faktor-faktor 
pertumbuhan 

Membantu usus bayi berkembang lebih matang, 
mencegah alergi 

Kaya vitamin A Mengurangi keparahan infeksi, mencegah 
penyakit mata pada bayi 

Kolostrum keluar pada hari pertama sampai hari keempat dengan komposisi 

yang selalu berubah setiap harinya. Jumlah kolostrum yang dikeluarkan sangat 
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bervariasi berkisar antara 10-100 ml/hari dengan rata-rata sekitar 30 ml atau 

sekitar 3 sendok makan. 

b. ASI transisi (transitional milk)

ASI transisi merupakan ASI peralihan dari kolostrum menjadi ASI matur.

Diproduksi mulai hari ke-4 sampai hari ke-10 dari masa laktasi. Kandungan 

protein dalam ASI menurun sedangkan kandungan lemak meningkat. 

c. ASI sempurna (mature milk)

ASI matur merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya

yang berwarna putih kekuningan diakibatkan karena warna garam Ca-Caseinat 

riboflavin dan karotin yang terdapat didalamnya (Soetjingsih, 2004). ASI matur 

tidak akan menggumpal jika dipanaskan dan terdapat beberapa antimicrobial, 

antara lain antibodi terhadap bakteri dan virus, sel (fagosit granulosit, makrofag, 

dan limfosit T), enzim, protein (laktoferin, B12, binding protein), faktor resisten 

terhadap stafilokokus, komplemen, interferon producting cell, dan hormon-

hormon. 

2.1.6 Manfaat pemberian ASI 

Manfaat pemberian ASI (Ambarwati et al., 2009) 

a) Bagi Bayi

1. ASI membantu memulai kehidupan dengan lebih baik. Bayi yang

mendapatkan ASI akan mengalami kenaikan berat badan yang baik setelah

lahir, pertumbuhan setelah periode perinatal baik, dan mengurangi

kemungkinan terjadinya obesitas.

2. ASI mengandung antibodi. Mekanisme terbentuknya antibodi pada bayi

adalah sebagai berikut: apabila ibu mendapat infeksi maka tubuh ibu akan
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membentuk antibodi dan akan disalurkan dengan bantuan jaringan 

limfosit. Antibodi di payudara disebut mammaeassociated 

immunocompetent lymphoid tissue (MALT). Kekebalan terhadap penyakit 

saluran pernafasan yang ditransfer disebut Broncus associated 

immunocompetent lymphoid tissue (BALT) dan untuk penyakit saluran 

pencernaan ditransfer melalui Gut associated immunocompetent lymphoid 

tissue (GALT). 

3. ASI mengandung komposisi yang tepat. Berbagai bahan makanan yang

baik untuk bayi terkandung dalam ASI antara lain terdiri dari proporsi

yang seimbang dan cukup kuantitas semua zat gizi yang diperlukan untuk

kehidupan 6 bulan pertama.

4. ASI dapat mengurangi kejadian caries dentis. Insiden caries dentis pada

bayi yang mendapatkan susu formula jauh lebih tinggi dibandingkan yang

mendaptkan ASI, karena kebiasaan menyusu dalam botol atau dot

terutama pada saat tidur menyebabkan gigi lebih lama kontak dengan susu

formula sehingga mengakibatkan asam terbentuk yang akan merusak gigi

bayi.

5. ASI memberi rasa nyaman dan aman pada bayi dan adanya ikatan

emosional antara ibu dan bayi. Hubungan fisik yang terjalin antara ibu dan

bayi sangat baik untuk perkembangan bayi. Kontak kulit ibu dan bayi yang

ditimbulkan dapat mengembangkan psikomotor dan sosial yang lebih baik.

6. ASI dapat menghindarkan bayi dari alergi. Pada bayi baru lahir sistem Ig E

belum sempurna. Pemberian susu formula akan merangsang aktivasi

sistem ini dan dapat menimbulkan alergi, sedangkan ASI tidak
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menimbulkan efek seperti ini. Pemberian protein asing yang ditunda 

hingga usia 6 bulan akan mengurangi kemungkinan terjadinya alergi pada 

bayi. 

7. ASI meningkatkan kecerdasan bagi bayi. Lemak yang terkandung pada

ASI adalah lemak tak jenuh yang mengandung omega 3 untuk pematangan

sel-sel otak sehingga jaringan otak bayi yang mendapatkan ASI eksklusif

akan tumbuh secara optimal dan terbebas dari rangsangan kejang yang

dapat menjadikan anak lebih cerdas dan terhindar dari kerusakan sel-sel

saraf otak.

8. ASI dapat membantu perkembangan rahang dan merangsang pertumbuhan

gigi bayi karena gerakan menghisap pada payudara ibu. Salah satu

penyebab mal oklusi rahang adalah kebiasaan lidah yang mendorong ke

depan akibat bayi menyusu dengan dot atau botol.

9. IQ pada bayi yang memperoleh ASI lebih tinggi 7-9 poin ketimbang bayi

yang tidak diberi ASI. Penelitian yang dilakukan pada tahun 1997

menunjukkan bahwa kepandaian anak yang diberi ASI pada usia 9,5 tahun

mencapai 12,9 poin lebih tinggi dari pada anak yang minum susu formula.

b) Bagi ibu

1. Aspek kontrasepsi.

Hisapan mulut bayi pada puting susu dapat merangsang ujung saraf

sensorik sehingga post anterior hipofise mengeluarkan prolaktin. Prolaktin

yang dikeluarkan masuk ke dalam indung telur, menekan produksi

estrogen yang mengakibatkan tidak terjadi ovulasi.
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2. Aspek penurunan berat badan.

Ibu yang memberikan ASI secara eksklusif lebih mudah dan lebih cepat

kembali ke berat badan semula seperti sebelum hamil. Pada saat kehamilan

terjadi penambahan berat badan selain dikarenakan ada janin, juga karena

adanya penimbunan lemak pada tubuh, cadangan lemak tersebut disiapkan

sebagai sumber tenaga dalam proses produksi ASI.

3. Aspek psikologis.

Keuntungan menyusui bukan hanya beranfaat bagi bayi, tetapi juga

bermanfaat untuk ibu. Ibu akan merasa bangga dan diperlukan, rasa yang

dibutuhkan oleh semua manusia.

4. Resiko terkena kanker rahim dan kanker payudara pada ibu yang menyusui

bayi lebih rendah ketimbang ibu yang tidak menyusui.

c) Bagi keluarga

1. Aspek ekonomi.

ASI tidak perlu dibeli, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk

membeli susu formula dapat digunakan untuk keperluan lain, kecuali

penghematan yang disebabkan karena bayi yang mendapatkan ASI lebih

jarang sakit sehingga mengurangi biaya berobat.

2. Aspek psikologi.

Kebahagiaan keluarga bertambah, karena kelahiran lebih jarang, sehingga

suasana kejiwaan ibu baik dan dapat mendekatkan hubungan bayi dengan

keluarga.
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3. Aspek kemudahan.

Menyusui sangat mudah dan praktis, karena dapat diberikan dimana saja

dan kapan saja. Keluarga tidak perlu repot menyiapkan air masak, botol,

dan dot yang harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dipergunakan

serta meminta pertolongan orang lain.

d) Bagi negara

1. Menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi.

Faktor protektif dan nutrein yang sesuai dalam ASI dalam menjamin status

gizi bayi yang baik, angka kesakitan dan kematian bayi menurun.

Beberapa penelitian epidemiologis menyatakan bahwa ASI melindungi

bayi dan anak dari penyakit infeksi, misalnya diare, otitis media, dan

infeksi saluran pernapasan akut bagian bawah.

2. Menghemat devisa negara.

ASI dianggap sebagai kekayaan nasional. Semua ibu yang menyusui

diperkirakan dapat menghemat devisa negara sebesar Rp8,6 milyar yang

seharusnya dipergunakan untuk membeli susu formula.

3. Mengurangi subsidi untuk rumah sakit. Subsidi untuk rumah sakit akan

berkurang, karena rawat gabung akan memperpendek lama rawat inap ibu

dan bayi, mengurangi komplikasi persalinan infeksi nosocomial serta

mengurangi biaya yang diperlukan untuk perawatan anak saat sakit.

4. Peningkatan kualitas generasi penerus. Anak yang mendapat ASI dapat

tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga kualitas generasi penerus

bangsa akan terjamin.
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5. Memperbaiki kelangsungan hidup anak dengan cara menurunkan angka

kematian anak.

2.1.7 Akibat bila bayi tidak diberikan ASI 

a. Bayi tidak memperoleh zat kekebalan tubuh, sehingga bayi mudah

mengalami sakit.

b. Bayi tidak mendapat makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi sehingga

akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.

c. Hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi tidak terjalin sejak dini.

2.1.8 Akibat bila ASI digantikan dengan susu formula 

a. Bayi mudah terserang infeksi, misalnya diare, batuk, pilek, radang

tenggorokan, dan demam yang dapat disebabkan oleh pencemaran pada

susu formula.

b. Bayi bersiko susah buang air besar atau mencret dikarenakan adanya

kemungkinan kekeliruan pengenceran.

c. Perlu biaya mahal untuk membeli susu dan perlengkapan lainnya.

(Ambarwati & Wulandari, 2009)

2.1.9 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan pemberian ASI 

eksklusif yaitu faktor kejiwaan ibu, faktor dari bayi sendiri, faktor lingkungan dan 

faktor kelainan payudara (Roesli 2005) : 

a. Faktor kejiwaan ibu

Faktor kejiwaan ibu yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor

internal yang mempengaruhi kejiwaan ibu menyusui, antara lain rasa percaya diri, 

kepribadian, kecemasan kestabilan emosi, sikap, dan pengalaman menyusui. Rasa 
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percaya diri atau keyakinan ibu bahwa ASI yang diberikan secara eksklusif 

kepada bayi tidak cukup sehingga ibu ingin cepat memberikan susu formula atau 

bubur yang terbuat dari tepung biji-bijian kepada bayinya. Kepribadian ibu yang 

selalu mengalami tekanan batin karena tidak mendapatkan dukungan dari 

suaminya apabila memberikan ASI secara eksklusif. Tingkat kecemasan karena 

ibu takut apabila hanya diberi ASI sampai usia 4 bulan atau selebihnya 6 bulan 

saja bayi tidak dapat tumbuh besar. 

Kestabilan emosional ibu takut kehilangan daya Tarik sebagai seorang 

wanita karena dengan menyusui akan membuat bentuk payudara kurang bagus 

sehingga emosional ibu meningkat. Sikap ibu lebih tertarik terhadap informasi 

dan dorongan tentang promosi susu formula dapat mengurangi minat pemberian 

ASI. Selain itu, pengalaman ibu menyusui yang mempunyai anak satu akan 

berbeda dengan ibu yang mempunyai anak dua dalam hal menyusui. 

Faktor kejiwaan ibu yang berasal dari faktor eksternal, antara lain yaitu 

hubungan keluarga dan lingkungan pekerjaan. Ayah dapat berperan aktif dalam 

keberhasilan pemberian ASI eksklusif dengan jalan memberikan dukungan secara 

emosional kepada istri dan memberikan bantuan-bantuan praktis, seperti 

mengganti popok atau penyendawaan bayi. Lingkungan pekerjaan, dimana tempat 

ibu bekerja tidak mendukung apabila ibu memberikan ASI eksklusif yang 

nantinya akan mengganggu produktivitas dalam bekerja. 

b. Faktor dari bayi sendiri

Faktor dari bayi sendiri adalah anak yang lahir sebelum waktunya

(premature) atau lahir dengan berat badan yang sangat rendah, anak sakit, 

kelainan kongenital dan berbagai macam penyakit cacat bibir. 
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c. Faktor kelainan payudara

Faktor kelainan payudara pada ibu seperti puting susu nyeri atau lecet,

payudara bengkak, saluran susu tersumbat, radang payudara, dan kelainan 

anatomis pada puting susu ibu sehingga membuat ibu kesukaran dalam 

memberikan ASI secara seksklusif. Puting susu nyeri atau lecet disebabkan karena 

kesalahan dalam teknik menyusui, yaitu bayi tidak menyusu sampai ke belakang 

payudaraa. 

Bayi yang menyusu hanya pada puting susu, maka bayi akan mendapatkan 

ASI sedikit karena gusi bayi tidak menekan pada daerah sinus laktiferus 

sedangkan pada ibu akan mengalami nyeri atau kelecetan pada puting susu. Puting 

susu yang lecet dapat disebabkan oleh moniliasis pada mulut bayi yang menular 

pada puting susu ibu. Serta diakibatkan pemakaian sabun, alkohol, krim, atau zat 

iritasi lainnya untuk membersihkan payudara dapat menyebabkan puting lecet. 

Payudara bengkak terjadi karena ASI tidak disusukan dengan adekuat, 

sehingga sisa ASI terkumpul pada sistem duktus yang mengakibatkan terjadinya 

pembengkakan. Pembengkakan terjadi pada hari ketiga atau keempat sesudah ibu 

melahirkan. Saluran susu tersumbat disebabkan oleh air susu yang terkumpul 

tidak segera dikeluarkan sehingga menjadi sumbatan (Soetjiningsih, 1997). 

d. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yang mempengaruhi penggunaan pemberian ASI

eksklusif adalah faktor- perubahan sosial budaya seperti ibu bekerja, meniru 

teman, tetangga, dan orang terkemukan yang memberikan susu formula, serta 

merasa ketinggalan zaman jika menyusui bayinya. 
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1) Ibu bekerja atau kesibukan sosial lainnya

Kenaikan tingkat partisipasi wanita dalam angkatan kerja dan adanya 

emansipasi dalam segala bidang kerja, dan kebutuhan masyarakat yang 

menyebabkan turunnya kesediaan untuk menyusui dan lamanya menyusui. 

Ibu-ibu bekerja atau kesibukan sosial lainnya, bukan menjadi alasan untuk 

menghentikan pemberian ASI eksklusif meskipun cuti melahirkan hanya 3 

bulan. Ibu bekerja tetap dapat memberikan ASI eksklusif dengan cara 

memerah ASI sehari sebelum ibu pergi bekerja. 

ASI dapat bertahan selama 24 jam disimpan di dalam termos es yang 

diberi es batu, tahan selama 6-8 jam di udara bebas dan di dalam lemari es 

selama 48 jam serta bertahan selama 3-6 bulan disimpan dalam mesin 

pendingin. Ibu yang bekerja sebagai karyawati lebih baik di tempat 

kerjanya disediakan tempat kerja sayang ibu, yaitu tempat kerja yang 

memungkinkan karyawatinya menyusui secara eksklusif selama 4 bulan 

atau sampai 6 bulan, akan lebih mendukung usaha ibu untuk memberikan 

ASI eksklusif (Soetjiningsih, 1997). 

2) Adanya teman, tetangga atau orang terkemuka yang memberikan susu

botol.

Presepsi masyarakat akan gaya hidup mewah membawa dampak 

terhadap menurunnya kesediaan untuk menyusui bayinya. Bahkan adanya 

pandangan bagi kalangan tertentu bahwa susu botol sangat cocok untuk 

bayi dan terbaik. Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup yang selalu ingin 

meniru orang lain, atau untuk gengsi. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA JENIS ... IRMAYA PARAMITA



3) Merasa akan ketinggalan zaman apabila menyusui bayinya.

Budaya modern dan perilaku masyarakat yang meniru negara barat

mendesak para ibu untuk segera menyapih anaknya dan memilih air susu

buatan sebagai jalan keluarnya.

e. Faktor pengelolaan laktasi di ruang bersalin

Untuk menunjang keberhasilan laktasi, bayi hendaknya disusui sesegara 

mungkin atau sedini mungkin setelah lahir. Tetapi tidak semua persalinan 

berjalan dengan normal dan tidak semua dapat dilaksanakan untuk menyusu 

dini. 

Beberapa persalinan yang terpaksa tidak dapat berjalan lancar dan 

terpaksa dilakukan dengan tindakan persalinan, misalnya: sectio caesaria. 

Dengan mengingat hal tersebut, pengelolaan laktasi dapat dikelompokkan 

menjadi 2 cara yaitu persalinan normal dan persalinan dengan tindakan. 

1) Persalinan normal

Ibu dan bayi yang berada pada keadaan yang sehat dapat segera 

menyusui dini. Hal tersebut perlu dilakukan karena menyusui dini 

mempunyai beberapa manfaat baik terhadap ibu maupun bayi. Setelah 

jalan nafas dibersihkan, usahakan menyusui sedini mungkin dan tidak 

melebihi waktu lewat 30 menit setelah lahir. 

2) Persalinan dengan tindakan. Dapat dikelompokkan menjadi 2 masalah,

antara lain :

a) Persalinan dengan tindakan narkose

Persalinan dengan sectio caesaria., menyusui dini perlu ditunda

sampai keadaan pasien sadar, karena ASI pada ibu dan tindakan ini 
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mempunyai efek terhadap bayi misalnya bayi menjadi mengantuk sehingga 

malas menyusu. Sebaiknya sesudah ibu tersadar ditanyakan terlebih dahulu 

untuk menyusui bayinya pada saat tersebut. 

b) Persalinan dengan tindakan tanpa narkose

Persalinan dengan tindakan tanpa narkose yang kemungkinan

mempunyai pengaruh terhadap bayinya. Dalam hal ini, bayi tidak dapat 

menyusu secara efektif, oleh karena itu ASI diberi secara aktif dan pasif 

dengan menggunakan pipet atau sendok. Walaupun demikian apabila 

keadaan keadaan bayi memungkinkan untuk diangkat menyusui dini dapat 

dilakukan seperti biasa. 

Pendapat para ahli kesehatan dan kebiasaan rumah sakit mempunyai 

dampak terhadap pendapat para ibu tentang alternatif pemberian susu 

kepada bayi. Terutama bagi ibu-ibu yang melahirkan perlu diberikan 

penyuluhan tentang cara pemberian ASI yang menjamin kelancaran 

produksi ASI sejak bayi lahir. 

f. Faktor lain

Ada beberapa keadaan yang tidak memungkinkan ibu untuk menyusui 

bayinya walaupun produksinya cukup, seperti berhubungan dengan kesehatan 

yang diderita oleh ibu sehingga dokter melarang untuk menyusui, yang dianggap 

baik untuk kepentingan ibu seperti: gagal jantung, Hb rendah (Anwar, 2004). 

2.1.10 Pojok laktasi 

Keberadaan pojok laktasi di tempat umum dan perkantoran penting untuk 

menaikkan persentase pemberian ASI eksklusif. UNICEF mengungkapkam 

bahwa cakupan ASI eksklusif di Indonesia terus mengalami penurunan, yaitu dari 
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86 persen pada 1986 menjadi 39,5 persen pada 2002. Angka tersebut jauh dari 

target nasional yang sebesar 80%. Salah satu riset menunjukkan hasil bahwa ada 

28% ibu bekerja yang berhasil memberikan ASI eksklusif. Hal tersebut 

menyedihkan mengingat hak bayi memperoleh ASI eksklusif dijamin Undang-

Undang RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Penyediaan pojok laktasi di tempat umum dan perkantoran, termasuk 

puskesmas dan rumah sakit, sebetulnya diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 33 Tahun 2012. Banyak diantara tempat umum dan perkantoran yang 

belum menyediakannya dikarenakan berbagai alasan, misalnya pengeluaran biaya 

lebih untuk membangunnya atau berkurangnya waktu untuk bekerja bagi 

karyawati yang menyusui atau memerah ASI di kantor. Beberapa diantara 

suasananya menjadi nyaman dan sangat memperhatikan privasi ibu menyusui. 

Penyediaan privasi bagi ibu ditunjukkan dengan adanya bilik-bilik untuk 

memerah ASI, tempat mengganti popok bayi, dan tempat mencuci botol susu. 

Menurut peraturan bersama menteri negara pemberdayaan perempuan, 

Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kesehatan bahwa pojok laktasi merupakan 

unit yang sangat penting yaitu ruangan yang dipakai seorang ibu untuk 

memberikan atau mempopa ASI dan menyimpan ASI perah untuk diberikan 

kepada bayinya. Sebuah perusahaan atau tempat-tempat umum wajib 

menyediakan atau menyiapkan tempat untuk dipergunakan sebagai pojok laktasi. 

2.1.11 Manajemen Laktasi pada Ibu Bekerja 

Manajemen laktasi pada ibu bekerja adalah upaya yang dilakukan ibu 

mencapai keberhasilan dalam menyusui bayinya khususnya pada ibu yang 

bekerja. 
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A. Teknik yang dianjurkan antara lain :

1) Sebelum berangkat kerja ibu harus tetap menyusui bayinya

2) ASI yang berlebihan dapat diperas atau dipompa, kemudian ditampung

dalam botol atau plastik. Lalu disimpan di lemari pendingin untuk

diberikan pada bayi saat ibu bekerja.

3) Selama ibu bekerja ASI dapat terus diperas atau dipompa dan disimpan

dalam botol atau plastik kemudian disimpan pada lemari pendingin di

tempat kerja atau di antar pulang.

4) Bayi dapat dititipkan ke tempat penitipan penitipan bayi apabila kantor

atau instansi menyediakan tempat.

5) Perbanyak menyusui saat malam hari ketika ibu sudah sampai di rumah.

6) Perawat bayi dapat membawa bayi ke tempat ibu bekerja bila

memungkinkan.

7) Ibu dianjurkan untuk istirahat, minum cukup, makan makanan yang

bergizi yang cukup untuk menambah produksi ASI (Su’aidi, 2010).

B. ASI perah

ASI perah adalah ASI yang diambil dengan cara diperah dari payudara

kemudian disimpan dan nantinya akan diberikan untuk bayi. Cara memerah ASI 

dengan tangan adalah sebagai berikut : 

1. Ibu dianjurkan untuk mengambil sebuah mangkuk atau gelas bersih dan

diisi dengan air mendidih kedalamnya, lalu biarkan tertutup selama

beberapa menit, kemudian ditiriskan.

2. Mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan air bersih

yang mengalir sebelum memerah ASI.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA JENIS ... IRMAYA PARAMITA



3. Ibu dianjurkan untuk duduk dan berdiri di tempat yang terang dan nyaman,

kemudian dekatkan mangkok ke payudara ibu.

4. Memegang payudara dengan meletakkan ibu jari diatas areola sampai

puting susu, dan jari telunjuk tepat di bawahnya.

5. Menekan dengan lambut payudara diantara ibu jari dan jari telunjuk ke

belakang kearah tulang dada.

6. Diteruskan dengan menekan ibu jari dan jari telunjuk serta melepaskannya

secara bergantian, setelah dilakukan berulang-ulang ASI akan mulai

mengalir (Su’aidi, 2011).

7. Perah satu payudra selama 3-5 menit, kemudian beralih ke payudara

lainnya.

8. Demikian seterusnya bergantian sampai payudara terasa kosong (20-30

menit)

9. Tulis tanggal, hari, jam saat ASI diperah (IDAI, 2010).

C. Cara penyimpan ASI

ASI adalah cairan hidup, selain makanan ASI juga mengandung zat anti 

infeksi, cara menyimpan ASI perah akan menentukan kualitas antiinfeksi dan 

makanan yang di kandungnya. 

1. Anti infeksi yang terkandung dalam ASI membantu ASI tetap segar dalam

waktu yang lebih lama karena akan menghambat pertumbuhan bakteri

jahat dalam ASI perah yang disimpan.

2. Setelah dicairkan ASI harus habis dalam waktu 1 jam, dan sisa ASI tidak

boleh dimasukkan lagi dalam lemari es.

3. Tulis haris, tanggal dan jam saat ASI diperah (IDAI, 2010).
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D. Lama penyimpanan ASI

ASI banyak mengandung zat gizi, zat anti bakteri, dan anti virus 

sehingga perlu diperhatikan lama penyimpanan ASI sebagai berikut : 

1) ASI dapat disimpan pada suhu ruangan <25ºC selama 6-8 jam. Apabila

suhu ruangan >25ºC akan bertahan selama 24 jam. Wadah ASI harus

ditutup dan dibiarkan dingin.

2) ASI dapat disimpan dalam insulated cooler bag dengan ice packs selama

24 jam.

3) ASI dapat disimpan dalam lemari es/kulkas (4ºC) yang dapat bertahan

sampai 5 hari

4) ASI dapat disimpan dalam freezer dengan tipe :

a. Bagian freezer terletak dalam lemari es/kulkas (-15ºC) dapat bertahan

selama 2 minggu.

b. Freezer dan lemari es/kulkas mempunyai pintu yang berbeda (-18ºC)

bisa bertahan selama 3-6 bulan.

c. Deep Freezer yang jarang dibuka dan temperaturnya tetap ideal (-

20ºC) dapat bertahan selama 6-12 bulan.

E. Cara memberikan ASI perah dengan gelas atau sendok

1) Pangku bayi dengan posisi setengah duduk dipangkuan ibu.

2) Tempelkan tepi cangkir/sendok kecil berisikan ASI perah pada bibir

bawah bayi sehingga ASI menyentuh bibir bayi dan bayi akan meminum

dengan adanya dorongan pada lidah bayi.

3) Jangan menuangkan ASI kedalam mulut bayi, pegang saja cangkir atau

sendok di atas bibir bayi dan biarkan bayi meminumnya sendiri.
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4) Jika bayi merasa cukup kenyang, bayi akan menutup mulutnya (Roesli,

2005).

F. Cara memberikan ASI yang sudah didinginkan pada bayi

1. ASI dipanaskan dengan cara membiarkan botol dialiri air panas yang

bukan mendidih yang keluar dari keran.

2. Merendam botol di dalam baskom atau mangkok yang berisi air panas atau

bukan mendidih.

3. Ibu tidak boleh memanaskan botol dengan cara mendidihkannya dalam

panci atau alat pemanas lainnya kecuali menggunakan alat khusus untuk

memanaskan botol berisi simpanan ASI.

4. Susu yang sudah dipanaskan tidak bisa disimpan lagi (Roesli, 2005).

G. Cara mengetahui ASI yang sudah basi

ASI tidak mungkin bisa basi jika ibu mengikuti pedoman pemompaan 

atau pemerasan ASI dan penyimpanan yang baik. ASI yang basi akan 

mengalami perubahan bau dan rasa. Bayi juga akan menolak bila ASI perah 

yang diberikan sudah basi. Perubahan warna dan rasa dapat terjadi setelah 

ASI disimpan/didinginkan, tetapi hal ini tidak menandakan bahwa ASI sudah 

basi. ASI berada dalam keadaan bersih ketika memompa/memerah, 

menyimpan ASI dalam botol yang steril dan tertutup rapat. 

ASI lebih tahan lama jika diabandingkan dengan formula. Pada saat 

berinteraksi dengan udara luar, yang biasa terjadi bukan pembusukan ASI 

tetapi lebih merupakan berkurangnya khasiat ASI, terutama zat yang 

membantu pembentukan daya imun bayi. 
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H. Masalah laktasi pada ibu bekerja

Semua ibu harus memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya, 

diketahui bahwa saat ini fenomena yang terjadi ibu yang bekerja banyak yang 

tidak dapat memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya. Karena ibu 

yang bekerja memiliki pemikiran yaitu : 

1) Ibu mengkhawatirkan dan beranggapan bahwa ASI yang diberikan kepada

bayinya tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan bayinya saat ibu bekerja.

2) Sebagian besar ibu yang bekerja menghentikan menyusui bayinya

dikarenakan alasan pekerjaan yang memakan waktu.

3) Anggapan ibu mengenai susu formula yang lebih praktis dan terjangkau,

lebih mudah didapatkan sehingga ibu yang bekerja tidak terlalu khawatir

(Syarifah, 2008).

2.2 Konsep Dasar Pekerjaan 

2.2.1 Pengertian Pekerjaan 

Pekerjaan adalah kebutuhan yang harus dilakukan terutama untuk 

menunjang kehidupan individu dan keluarganya. Bekerja pada umumnya 

merupakan pengaruh terhadap kehidupan keluarga dan memerlukan banyak 

aktivitas maka semakin tersita waktunya untuk datang ke unit pelayanan 

kesehatan (Dyah, 2006). 

Pekerjaan ibu merupakan suatu kegiatan atau jenis pekerjaan yang 

dilakukan oleh seorang ibu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu bekerja 

adalah ibu yang memeliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan 

sebagai wanita pekerja. (Dyah, 2006). 
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Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan 

siang hari atau malam hari. Jam kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur 

dalam undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya 

pasal 77 sampai 85. Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan setiap 

pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. 7 jam kerja dalam 1 hari atau 

40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu. Pada sistem 

kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 jam dalam 1 minggu, 

apabila melebihi ketentuan waktu kerja tersebut maka waktu kerja dianggap 

masuk sebagai waktu kerja lembur. (Dyah, 2006). 

Status pekerjaan merupakan kegiatan yang menyita waktu sehingga 

berpengaruh terhadap kegiatan dan keluarganya. Seseorang dapat memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah 

satu hambatan pemberian ASI, karena ibu tidak mempunyai waktu. Ibu yang 

sibuk bekerja dalam mencari nafkah baik untuk kehidupan dirinya maupun untuk 

membantu keluarga, maka kesempatan untuk pemberian ASI menjadi berkurang, 

dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja (Mubarak, 2007). 

2.2.2 Klasifikasi Pekerjaan 

A) Pekerjaan Formal

Pekerjaan yang diatur dan dilindungi oleh peraturan ketenagakerjaan,

misalnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI, karyawan perusahaan swasta, dan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
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B) Pekerjaan Non Formal

Pekerjaan yang keberadaannya atas usaha sendiri, termasuk di dalamnya

usaha mandiri, pedagang, peternak, petani, nelayan, tukang kayu atau bangunan, 

tukang jahit, jasa profesi mandiri, dan sebagainya. 

C) Tidak Bekerja

Ibu yang tidak bekerja adalah ibu yang sehari-harinya hanya melakukan

aktivitas kerja sebagai ibu rumah tangga, misalnya mengasuh anak, memasak, 

membersihkan rumah, dan lain-lain, serta tidak mendapatkan upah yang jelas. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI : 
1. Faktor Lingkungan

a. Ibu bekerja
b. Meniru teman/tetangga
c. Merasa ketinggalan jaman

2. Faktor Kejiwaan Ibu
a. Eksternal

1) Hubungan keluarga (motivasi &
dukungan keluarga)

2) Lingkungan pekerjaan ( tempat bekerja)
b. Internal

1) Rasa percaya diri
2) Kepribadian
3) Kecemasan kestabilan emosi, sikap &

pengalaman menyusui
3. Faktor Bayi (Anak lahir prematur, BBLR,

kelainan kongenital, Penyakit cacat bibir)
4. Faktor pengelolaan laktasi di ruang bersalin
5. Faktor Kelainan Payudara

a. Puting susu nyeri/lecet
b. Payudara bengkak
c. Radang payudara
d. Kelainan anatomis pada puting susu

6. Faktor lain (penyakit ibu)

Keterangan : 

: Diteliti 

: Tidak diteliti 

Gambar 3.1  Kerangka konseptual hubungan antara jenis pekerjaan ibu dengan 
keberhasilan pemberian ASI eksklusif 6 bulan pertama di 
Puskesmas Ragkah 

Pemberian ASI eksklusif 

pada bayi usia 0-6 bulan 

Pertumbuhan, 
perkembangan, 

kesehatan bayi optimal 
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Kerangka konseptual ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemberian ASI secara eksklusif antara lain faktor kejiwaan ibu (faktor ekternal, 

diantaranya: hubungan keluarga, lingkungan pekerjaan, dan faktor internal, 

diantaranya: rasa percaya diri, kepribadian, kecemasan & pengalaman menyusui), 

faktor dari bayi sendiri (anak lahir prematur, BBLR, penyakit cacat bibir), faktor 

lingkungan (ibu bekerja, meniru teman/tetangga, merasa ketinggalan jaman) dan 

faktor kelainan payudara. Adapun dalam penelitian ini yang diteliti adalah faktor 

lingkungan terutama pada ibu bekerja dengan pemberian ASI terhadap pencapaian 

ASI eksklusif. 

Sebagian besar wanita bekerja mencari nafkah di luar rumah serta sering 

meninggalkan keluarga untuk beberapa jam setiap harinya sehingga menggangu 

proses menyusui. Kenaikan tingkat partisipasi wanita dalam angkatan kerja dan 

adanya emansipasi dalam segala bidang kerja, dan kebutuhan masyarakat yang 

menyebabkan turunnya kesediaan untuk menyusui dan lamanya menyusui. Ibu 

yang bekerja bukan menjadi alasan untuk menghentikan pemberian ASI eksklusif 

meskipun cuti melahirkan hanya 3 bulan. Ibu bekerja tetap dapat memberikan ASI 

eksklusif dengan cara memerah ASInya sehari sebelum ibu pergi bekerja. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pemberian ASI eksklusif antara lain 

faktor dari bayi dan  faktor ibu. Faktor dari bayi antara lain bayi premature, 

BBLR, bayi yang menderita cacat bibir. Faktor ibu yang dapat mempengaruhi 

pemberian ASI antara lain penyakit yang di derita ibu (penyakit gagal jantung, Hb 

rendah) dan kelainan payudara (puting susu lecet/nyeri, kelainan anatomis pada 

puting, payudara bengkak, radang payudara). 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

Ada hubungan antara jenis pekerjaan ibu dengan keberhasilan pemberian 

ASI eksklusif 6 bulan pertama di Puskesmas Rangkah. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional yang bersifat 

analitik. Menurut Notoatmodjo (2012), penelitian analitik obeservasional adalah 

suatu pengamatan atau pengukuran yang mencoba menggali bagaimana dan 

mengapa fenomena kesehatan itu terjadi tanpa dilakukan manipulasi atau 

intervensi apapun yang kemudian di analisis. 

4.2 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian cross sectional. Menurut 

Notoatmodjo (2012), rancangan penelitian cross sectional adalah suatu penelitian 

untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor yang berpengaruh dengan efek, 

dengan cara pendekatan observasional atau sekaligus pengumpulan data pada 

waktu (point time approach). Setiap subjek penelitian diobservasi satu kali dan 

dilakukan pengukuran terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat 

pemeriksaan. 

Gambar 4.1 Rancangan Penelitian Hubungan antara Jenis Pekerjaan Ibu dengan 
Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif 6 Bulan Pertama di Puskesmas Rangka

Ibu yang mempunyai bayi 

usia 6-12 bulan

ASI Eksklusif Tidak ASI Eksklusif 

Pekerjaan Ibu 

Pemberian ASI Eksklusif 
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4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti 

(Notoatmodjo, 2012). Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu bekerja yang 

mempunyai bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Rangkah kelurahan 

Ploso Surabaya sebanyak 161 orang. 

4.3.2 Sampel 

Sampel adalah obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi 

(Notoatmodjo, 2012). Dari penelitian ini yang menjadi sampel adalah sebagian 

ibu bekerja yang mempunyai bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas 

Rangkah kelurahan Ploso Surabaya yang memenuhi kriteria inklusi. 

1) Kriteria inklusi adalah kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap

anggota populasi yang dapat diambil sebagai sempel (Notoatmodjo, 2012).

Pada penelitian ini kriteria inklusinya adalah :

(1) Ibu bekerja yang mempunyai bayi usia 6-12 bulan di Kelurahan Ploso

wilayah kerja Puskesmas Rangkah.

(2) Ibu atau orang tua bersedia menjadi responden penelitian.

2) Kriteria eksklusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil

sebagai sampel (Notoatmodjo, 2012). Kriteria eksklusi dalam penelitian ini

sebagai berikut:

(1) Ibu bekerja yang tidak ada di tempat saat dilakukan penelitian

(2) Bayi yang mengalami kelahiran prematur, BBLR, kelainan kongenital

dan menderita cacat bibir
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4.3.3 Besar sampel 

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian ibu 

bekerja di wilayah kerja Puskesmas Rangkah kelurahan Ploso Surabaya. Besar 

sampel yang digunakan pada penelitian ini dengan penentuan jumlah sampel 

menggunakan rumus (Nursalam, 2013) : 

n =       N 

      1 + N (d)² 

Keterangan : 

n = Besar sampel 

N = Besar populasi 

d = Tingkat Simpangan (deviasi) 

(0,1)

n =       N 

      1 + N (d)² 

n =         161 

     1 + 161 (0,1)² 

n =          161 

      1 + 161 (0,01) 

n =       161 

   1 + 1,61 

n = 161 

      2,61 

n = 62 

Jadi besar sampel dalam penelitian ini adalah 62 responden
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4.3.4 Teknik pengambilan sampel 

Pengambilan sampel dilakukan di posyandu-posyandu yang berada di 

wilayah kerja Puskesmas Rangkah Surabaya kelurahan Ploso yaitu terdapat 25 

posyandu aktif dengan non probability sampling menggunakan sampling kuota. 

Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 

2010). Untuk memenuhi 62 sampel peneliti menggunakan teknik pembagian 

sampel di kelurahan Ploso sebanyak 3 sampel pada masing-masing posyandu. 

Pengambilan 3 sampel di tiap posyandu diambil secara acak dengan mengundi 3 

ibu bekerja dari total ibu bekerja yang ada di tiap posyandu. Bila responden yang 

terpilih tidak berada di tempat saat dilakukan penelitian maka dilakukan 

pengundian kembali hingga kuota memenuhi 3 responden di setiap posyandu. 

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.4.1 Lokasi penelitian 

Lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pengambilan data adalah ibu 

bekerja yang mempunyai anak usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas 

Rangkah Surabaya. Adapun pemilihan lokasi berdasarkan beberapa pertimbangan, 

yaitu : cakupan ASI eksklusif di Puskesmas Rangkah Surabaya rendah, terdapat 

banyak ibu bekerja di wilayah Puskesmas Rangkah Surabaya, tidak pernah 

dilakukan penelitian tentang hubungan antara pekerjaan ibu dengan pemberian 

ASI eksklusif pada bayi usia 6-12 bulan, lokasi dapat dijangkau dengan mudah 

oleh peneliti. 
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4.4.2 Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Juni 2016. 

4.5 Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Cara Pengukuran Variabel 

4.5.1 Variabel penelitian 

Variabel Independen adalah variabel resiko, sebab dan bersifat bebas, 

variabel ini dikenal sebagai variabel bebas. Variabel ini mempengaruhi variabel 

terikat (variabel dependen) (Notoatmodjo, 2012). Variabel independen dalam 

penelitiaan ini adalah pekerjaan ibu. 

Variabel dependen adalah akibat atau efek, variabel ini dipengaruhi oleh 

variabel independen (variabel bebas). Variabel dependen dikenal sebagai variabel 

terikat (Notoatmodjo, 2012). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 6-12 bulan. 

Variabel perancu (confounding variable) merupakan variable yang 

berhubungan variable bebas dan variable terikat tetapi bukan variable antara. 

Variabel perancu dalam penelitian ini adalah faktor bayi (anak lahir prematur, 

BBLR, penyakit cacat bibir) dan faktor ibu (penyakit ibu dan kelainan payudara 

ibu). Variabel perancu ditanyakan secara langsung kepada responden saat 

dilakukan penelitian dan masuk ke dalam kriteria eksklusi.  

4.5.2 Definisi Operasional 

Perumusan definisi operasional dalam penelitian ini diuraikan dalam table 

berikut : 
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Tabel 4.1 Definisi operasional hubungan antara jenis pekerjaan ibu dengan 
keberhasilan pemberian ASI eksklusif 6 bulan pertama di 
Puskesmas Rangkah 

No. Nama 
Variabel 

Definisi 
Operasional 

Alat 
Ukur 

Kategori dan 
Kriteria 

Skala 
Pengukuran 

1. Variabel
Independe
n
(Pekerjaa
n Ibu)

Kegiatan atau 
jenis pekerjaan 
yang 
dilakukan oleh 
seorang ibu 
dalam 
memenuhi 
kebutuhan 
sehari-hari 

Kuesioner 1. Pekerjaan formal 
(apabila ibu bekerja 
di instansi, 
perushaan/badan 
usaha dan terikat 
dengan jam kerja, 
misalnya : Pegawai 
Negeri Sipil (PNS), 
ABRI, karyawan 
perusahaan swasta, 
dan Badan Usaha. 
(Kode 2) 

2. Pekerjaan non
formal (apabila ibu
mempunyai usaha
yang dikelola
sendiri, misalnya :
wiraswasta,
pedagang, dll).
(Kode 1)

Nominal 

2. Variabel
dependen
(Pemberia
n ASI)

Pemenuhan 
kebutuhan 
nutris 6 bulan 
pertama 
dengan ASI 
eksklusif 

Kuesioner 1 ASI eksklusif (ibu 
yang memberikan 
ASI eksklusif 6 
bulan pertama) 
(Kode 1) 

2 Tidak ASI eksklusif 
(ibu yang tidak 
memberikan ASI 
eksklusif 6 bulan 
pertama) 
(Kode 2) 

Nominal 

4.6 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

4.6.1 Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian. 

Pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan 

masalah penelitian (Sulistyaningsih, 2011). 
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Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi 

mengumpulkan referensi untuk menyusun proposal dan melakukan studi 

pendahuluan untuk mencari data/masalah yang menguatkan teori yang sudah ada. 

Proposal disusun dan sidang proposal dilaksanakan setelah mendapatkan 

persetujuan dari pembimbing dan menyesuaikan jadwal antara pembimbing 

dengan penguji. Proposal yang sudah disidangkan dan telah mendapatkan 

persetujuan dari penguji, dipakai untuk meminta surat pengantar penelitian dari 

Program Studi Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 

Surabaya yang diajukan kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 

Badan tersebut memberikan surat rekomendasi penelitian kepada instansi terkait 

dengan menerbitkan surat ijin penelitian di Puskesmas Rangkah Surabaya. 

Kegiatan pada tahap awal pelaksanaan meliputi datang ke lokasi penelitian 

pada saat kegiatan posyandu setelah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. 

Ibu bekerja yang mempunyai bayi usia 6-12 bulan diberikan penjelasan maksud 

dari penelitian agar ibu dan balitanya bersedia menjadi responden penelitian. Ibu 

yang bersedia menjadi responden penelitian diminta untuk menandatangani surat 

persetujuan menjadi responden. Kemudian dilakukan pembagian kuesioner yang 

diisi oleh responden. 

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis. Hasilnya akan disajikan 

dalam bentuk tabulasi dan akan dibahas sesuai teori. 

4.6.2 Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data berupa lembar 

kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan tertulis mengenai pekerjaan ibu dan 
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pemberian ASI eksklusif terhadap bayinya. Kuesioner ini dibuat agar responden 

dapat menjawab berdasarkan pengalaman yang sudah ada. 

Penilaian kuesioner berdasarkan indikator dibawah : 

1) Pemberian ASI eksklusif, jika jawaban soal no 1 sampai no 3 total skor

berjumlah 3.

2) Pemberian ASI tidak eksklusif, jika jawaban soal no 1 sampai no 3 total skor

berjumlah >3.

3) Pekerjaan formal, jika jawaban soal no 1 skornya1 atau 2

4) Pekerjaaan non formal, jika jawaban soal no 1 skornya 3, 4, 5

4.7 Pengolahan dan Analisa Data 

4.7.1 Pengolahan data meliputi : 

Setelah data terkumpul selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan 

cara sebagai berikut : 

1) Editing (pengeditan data)

Editing merupakan langkah untuk meneliti kelengkapan pengisiian,

kesalahan, konsistensi, dan relevansi dari setiap jawaban yang diberikan oleh 

responden  dalam wawancara. Editing dilakukan pada setiap daftar pertanyaan 

yang sudah diisi. Peneliti mengumpulkan dan memeriksa kembali kelengkapan 

jawaban dari kuesioner yang diberikan. Hasil editing didapatkan semua data terisi 

lengkap dan benar, tetapi apabila tidak memungkinkan, maka pertanyaan yang 

jawabannya tidak lengkap tersebut tidak diolah atau dimasukkan dalam 

pengolahan “data missing” (Notoadmodjo, 2012). 
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2) Coding

Setelah kuesioner diedit, selanjutnya dilakukan peng “kodean” atau

“coding”, yaitu mengubah  data dalam bentuk kalimat atau huruf menjadi data 

angka atau bilangan (Notoadmodjo, 2012). 

Hal yang dilakukan dalam coding data meliputi pemberian kode pada setiap 

kategori pada variable, meliputi : 

(1) Variabel independen yaitu pekerjaan ibu, antara lain :

a) Pekerjaan non formal, kode 1

b) Pekerjaan formal, kode 2

(2) Variabel dependen yaitu pemberian ASI eksklusif, antara lain :

a) Memberikan ASI eksklusif, kode 1

b) Tidak memberikan ASI eksklusif, kode 2

3) Cleaning data (pembersihan data)

Pada tahap ini data yang ada ditandai dan diperiksa kembali untuk

mengoreksi kemungkinan suatu kesalahan yang ada (Hidayat, 2009). 

4) Tabulating

Tabulating dilakukan ketika semua masalah editing dan coding telah

terselesaikan. Tabulating dalam penelitian ini menggunakan table ditribusi 

frekuensi, setelah data terkumpul melalui angket, kemudian ditabulasi dan 

dikumpulkan sesuai dengan variabel (Arikunto, 2006). 

Pada tahap ini, data disusun dalam bentuk tabel. Tahap ini dianggap telah 

selesai proses dan disusun dalam suatu format yang dirancang. Tabulasi data 

meliputi pekerjaan ibu antara pekerjaan formal dan pekerjaaan non formal. 

Sedangkan pemberian ASI antara yang memberikan ASI eksklusif dan tidak 
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memberikan ASI eksklusif. Data diolah dalam bentuk persentase kemudian 

dipersentasikan dengan skala kuantitatif, sebagai berikut : 

100% : Seluruhnya 

76-99%  : Hampir seluruhnya 

51-75%  : Sebagian besar 

50%  : Setengah 

26-49%  : Hampir setengah 

1-25%  : Sebagian kecil 

0%   : Tidak satupun 

(Arikunto, 2012). 

5) Memasukkan data (Data Entry) atau Processing

Data entry adalah kegiatan memasukkan data hasil penelitian ke dalam tabel

distribusi frekuensi (Notoadmodjo, 2012). Dalam penelitian ini menggunakan 

“softwere” komputer SPSS for Windows. 

4.7.2 Analisa Data 

Analisis data yang dilakukan terhadap data penelitian akan digunakan ilmu 

statistik terapan yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dianalisis. Analisis 

yang digunakan adalah : 

1) Univariat

Dilakukan terhadap setiap variabel dari hasil penelitian. Pada umumnya 

analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel 

(Notoadmodjo, 2012). 
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2) Bivariat

Analisis ini dilakukan untuk menguji dan menjelaskan hubungan antara

variabel dependen dan variabel independen dengan menggunakan uji Chi Square. 

Uji Chi Square dilakukan dengan tingkat keamanan α = 0,05 dan menggunakan 

alat bantu program SPSS for Windows. Apabila Probabilitas (P) < α (0,05), artinya 

ada hubungan antara ibu bekerja dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 

0-6 bulan. Adapun uji Chi Square harus memenuhi syarat yaitu : nilai frekuensi

harapan kurang dari 5 (EF < 5) dan tidak boleh lebih dari atau sama dengan 20 

persen dari semua sel yang ada. Apabila tidak memenuhi syarat maka digunakan 

uji fisher exact test. 

4.8 Kerangka Operasional 

Gambar 4.2 Kerangka operasional penelitian hubungan antara jenis pekerjaan 
ibu dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif 6 bulan 
pertama di Puskesmas Rangkah. 

Populasi: Semua ibu bekerja yang mempunyai bayi usia 6-12 
bulan  di wilayah Puskesmas Rangkah sebanyak 349 orang 

Sampling: Sampel diambil dengan Non probability Sampling, yaitu teknik 
Sampling Kuota

Sampel :Sebagian ibu yang mempunyai bayi usia 6-12 bulan di wilayah 
Puskesmas Ragkah sebanyak 78 orang 

Pengumpulan data menggunakan Kuesioner 

Pegolahan Data: Editing, Coding, Cleaning, 
Tabulating

Analisis data dengan menggunakan uji Chi-Square 

Hasil Penelitian 

Simpulan dan Saran 
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4.9 Ethical Clearance 

Penelitian dilakukan setelah mendapat persetujuan dengan menekankan 

masalah etika yang meliputi : 

4.9.1 Informed consent 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan responden untuk dilakukan 

penelitian dengan memberikan lembar persetujuan (Hidayat, 2009). Informed 

consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan 

lembar persetujuan menjadi responden. Responden harus menandatangani lembar 

persetujuan jika mereka bersedia dan jika responden tidak bersedia maka hak 

responden harus dihormati. 

4.9.2 Anonimity (tanpa nama) 

Nama responden tidak dicantumkan pada lembar pengolahan data untuk 

menjaga kerahasiaan klien tetapi dengan menggunakan nomer responden. 

Menurut Hidayat (2009), masalah etika kebidanan merupakan masalah yang 

memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar kuesioner dan 

hanya menuliskan kode pada lembar kuesioner. 

4.9.3 Confidentiality (kerahasiaan) 

Merupakan masalah etika penelitian untuk menjamin kerahasiaan dari hasil 

penelitian baik informasi atau masalah lainnya, semua informasi yang telah 

dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu 

yang akan dilaporkan dalam hasil riset. 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Rangkah Surabaya. 

Puskesmas Rangkah terletak di Jl. Rangkah VII No. 94, Kecamatan Tambaksari 

Surabaya. Puskesmas Rangkah memiliki beberapa jenis pelayanan unggulan yaitu 

poli umum pagi dan sore, poli paliatif, poli psikologi,. Posyandu aktif di 

Puskesmas Rangkah sebanyak 56 posyandu yang diantaranya 21 posyandu aktif di 

kelurahan Rangkah, 10 posyandu aktif di kelurahan Tambaksari, 25 posyandu 

aktif di kelurahan Ploso. 

Kelurahan Ploso merupakan salah satu bagian wilayah Kotamadya Surabaya 

Timur termasuk Kecamatan Tambaksari yang dekat dengan perbatasan jembatan 

penghubung antara Surabaya dan Madura. Batas-batas kelurahan Ploso, antara 

lain: pada sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Rangkah, sebelah barat 

berbatasan dengan kelurahan Tambaksari, pada sebelah selatan berbatasan dengan 

kelurahan Gubeng, dan sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Kalijudan. 

Kelurahan Ploso memiliki 25 posyandu aktif dengan jumlah bayi yang 

berusia 6-12 bulan sebanyak 161 bayi. Perekonomian penduduk kelurahan Ploso 

tergolong cukup baik dan potensial. Mereka tergolong masyarakat yang memiliki 

status ekonomi menengah ke atas. Hal tersebut dapat terlihat dari mata 

pencaharian mereka sebagian besar sebagai pegawai swasta, PNS, pegadang atau 

wiraswasta.  
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5.1.2 Karakteristik sampel penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Juni 2016 dimana pengambilan 

sampel dilakukan selama 2 bulan yaitu pada tanggal 2 Mei-11 Juni 2016. Jumlah 

populasi bayi berusia 6-12 bulan di kelurahan Ploso sebanyak 161 bayi. Minimal 

jumlah sampel yaitu 62 sampel. Jumlah sampel yang didapatkan pada penelitian 

ini yaitu sebanyak 75 sampel, dimana pengambilan sampel perposyandu diambil 

sama rata yaitu sebanyak 3 sampel perposyandu. Pengambilan 3 sampel di tiap 

posyandu diambil secara acak dengan mengundi 3 ibu bekerja dari total ibu 

bekerja yang ada di tiap posyandu. Responden yang terpilih dan pada saat 

penelitian sdang tidak berada di tempat, maka dapat dilakukan pengundian 

kembali hingga kuota memenuhi 3 responden di setiap posyandu. 

1) Distribusi responden berdasarkan karakteristik ibu

Karakteristik ibu yang diteliti meliputi umur, pendidikan terakhir ibu,

penghasilan keluarga, jarak rumah dengan tempat kerja, pemberian asi perah, dan 

sikap ibu terhadap pemberian ASI eksklusif pada bayi. 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia 

reproduktif yaitu 20-35 tahun. Mayoritas tingkat pendidikan responden yaitu telah 

tamat SMA/SMK. Jarak dari rumah ke tempat kerja responden didominasi ≤10 

km. Sebagian besar responden tidak memberikan ASI perah kepada bayinya. 

Sebagian besar responden bersikap positif dalam pemberian ASI eksklusif pada 

bayinya. Sikap positif tersebut ditunjukkan dengan sebagian besar responden 

berpendapat sangat setuju terhadap pernyataan tentang kebijakan di tempat kerja, 

pentingnya ASI, dan dukungan keluarga yang seharusnya diberikan kepada ibu 

bekerja yang menyusui dalam mendukung keberhasilan ASI eksklusif. 
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Tabel 5.1 Distribusi berdasarkan karakteristik ibu pada 75 responden di kelurahan 
Ploso wilayah kerja Puskesmas Rangkah Surabaya bulan Mei-Juni 2016 

2) Distribusi responden berdasarkan karakteristik keluarga

Tabel 5.2 di bawah menunjukkan bahwa hampir seluruh (86,7%) responden 

mendapatkan dukungan penuh dari suami untuk memberikan ASI eksklusif 

kepada bayinya, bahkan sebagian kecil (13,3%) responden yang suaminya tidak 

bersikap apa-apa dalam mendukung pemberian ASI eksklusif . 

Tabel 5.2 Ditribusi responden berdasarkan karakteristik keluarga pada 75 
responden di kelurahan Ploso wilayah kerja Puskesmas Rangkah 
Surabaya bulan Mei-Juni 2016 

Karakteristik Ibu Frekuensi (persentase) 
n (%) 

Umur 
20-35 tahun 
>35 tahun

61 (81,3) 
14 (18,7) 

Pendidikan 
SD 
SMP 
SMA/SMK 
Diploma/Sarjana/Master 

2 (2,7) 
10 (13,3) 
38 (50,7) 
25 (33,3) 

Jarak rumah – tempat kerja 
≤10 km 
11-20 km 
21-40 km 
>40 km

54 (72,0) 
15 (20,0) 

3 (4) 
3 (4) 

Pemberian ASI perah 
Tidak memberikan ASI 
Memberikan dengan benar 
Memberikan dengan salah 

41 (54,7) 
21 (28,0) 
13 (17,3) 

Sikap ibu bekerja dalam pemberian ASI 
eksklusif 

Positif 
Negatif 

71 (94,7) 
4 (5,3) 

Karakteristik Keluarga Frekuensi (presentase) 
n (%) 

Penghasilan 
<Rp.1.000.000,00 

Rp.1.000.000,00-Rp.2.000.000,00 
>Rp.2.000.000,00

11 (14,7) 
24 (32,0) 
40 (53,3) 

Dukungan Suami 
Mendukung Sepenuhnya 
Tidak bersikap apa-apa 

65 (86,7) 
10 (13,3) 
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3) Distribusi responden berdasarkan karakteristik fasilitas tempat kerja

Tabel 5.3 Distribusi responden berdasarkan karakteristik fasilitas
tempat kerja pada 75 responden di kelurahan Ploso wilayah 
kerja Puskesmas Rangkah Surabaya bulan Mei-Juni 2016 

Tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa hampir seluruhnya (84,0 %) 

dari jumlah responden yang bekerja di luar rumah selama ≥ 7 jam. Sebagian 

besar (60,0 %) tidak tersedianya fasilitas untuk menyimpan ASI di tempat 

kerja dan fasilitas ruangan khusus untuk memerah ASI (pojok laktasi) 

hampir seluruhnya (82,7 %) tidak tersedia di tempat kerja. 

5.2 Analisis Hasil Penelitian 

Penelitian menggunakan analisis univariat dan bivariat. Hasil penelitian ini 

dianalisis dengan uji statistik Chi Square, Fisher’s Exact dan regresi  logistik 

dengan tingkat kemaknaan (α) = 0,05. 

5.2.1 Analisis univariat 

1) Pekerjaan

Table 5.4 Distribusi frekuensi berdasarkan jenis pekerjaan pada ibu 
bekerja di Kelurahan Ploso wilayah kerja Puskesmas 
Rangkah Surabaya bulan Mei-Juni 2016. 

 

Karakteristik Ibu Frekuensi (presentase) 
n (%) 

Lama Bekerja (≥ 7 jam) 
Ya 
Tidak 

63 (84,0) 
12 (16,0) 

Tempat Menyimpan ASI 
Ada 
Tidak 

30 (40,0) 
45 (60,0) 

Ruangan khusus (Pojok Laktasi) 
Ada 
Tidak 

13 (17,3) 
62 (82,7) 

Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentasei (%) 

Jenis Pekerjaan 
Formal 
Non Formal 

49 
26 

(65,3) 
 (34,7) 
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Table 5.4 menunjukkah bahwa sebagian besar responden (65,3%) jenis 

pekerjaan responden adalah pekerjaan formal sebanyak 49 responden. 

2) Pemberian ASI eksklusif

Table 5.5 Distribusi frekuensi berdasarkan pemberian ASI eksklusif 
pada ibu bekerja di kelurahan Ploso wilayah kerja 
Puskesmas Rangkah Surabaya bulan Mei-Juni 2016. 

Karakteristik Ibu Frekuensi Presentase (%) 
Pemberian ASI 

ASI Eksklusif 
Tidak ASI Eksklusif 

17 
58 

(22,7) 
(77,3) 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa hampir seluruh responden (77,3 %) tidak 

memberikan ASI Eksklusif sebesar 58 responden. 

5.2.2 Analisis bivariat 

1) Tabulasi silang antara jenis pekerjaan dengan pemberian ASI

Tabel 5.6 Tabulasi silang antara jenis pekerjaan dan pemberian ASI 
eksklusif pada bayi usia 6-12 Bulan di kelurahan Ploso wilayah 
kerja Puskesmas Rangkah bulan Mei-Juni 2016 

Pekerjaan Pemberian ASI Eksklusif 
Jumlah 

p value 
ASI eksklusif Non ASI 

eksklusif 
N % n % N % 

0,521 Formal 10 20,4 39 79,6 49 100 
Non Formal 7 26,9 19 73,1 26 100 

Tabel 5.6 di atas menunjukkan bahwa berdasarkan kategori pekerjaan 

responden baik yang formal maupun non formal, responden cenderung tidak 

memberikan ASI eksklusif. Hampir seluruh responden (79,6 %) yang bekerja 

pada sektor formal tidak memberikan ASI eksklusif. Sebagian besar responden 

(73,1 %) dengan jenis pekerjaan non formal juga tidak memberikan ASI eksklusif. 

Hasil statistik menggunakan Chi Square dengan α = 0,05 didapatkan hasil p value 

> α, sehingga tidak ada hubungan yang bermakna antara klasifikasi jenis

pekerjaan ibu dan pemberian ASI eksklusif. 
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2) Tabulasi silang antara pendidikan terakhir ibu dengan pemberian ASI

Tabel 5.7 Tabulasi silang antara pendidikan terakhir ibu dan pemberian 
ASI eksklusif pada bayi usia 6-12 bulan di kelurahan Ploso 
wilayah kerja Puskesmas Rangkah bulan Mei-Juni 2016 

Pendidikan Pemberian ASI Eksklusif p value 
ASI eksklusif Non ASI 

eksklusif 
N % n % 

0,940 

SD 0 0,0 2 3,4 
SMP 3 17,6 7 12,1 
SMA/SMK 9 52,9 29 50,0 
Diploma/Sarjana/Master 5 29,4 20 34,5 

Jumlah 17 100 58 100 

Tabel 5.7 di atas menunjukkan hasil bahwa kategori pendidikan terakhir 

responden mulai dari pendidikan terakhir sekolah dasar (SD) hingga 

Diploma/Sarjana/Master  cenderung tidak memberikan ASI eksklusif. Setengah 

dari total seluruh responden berpendidikan terakhir SMA/SMK yang tidak dapat 

memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Hasil statistik menggunakan Chi 

Square dengan α = 0,05 didapatkan hasil p value > α, sehingga tidak ada 

hubungan yang bermakna antara klasifikasi pendidikan terakhir ibu dan 

pemberian ASI eksklusif. 

3) Tabulasi silang antara umur ibu dengan pemberian ASI

Tabel 5.8 Tabulasi silang antara umur ibu dan pemberian ASI eksklusif 
pada bayi usia 6-12 bulan di kelurahan Ploso wilayah kerja 
Puskesmas Rangkah bulan Mei-Juni 2016 

Umur Pemberian ASI Eksklusif p value 
ASI eksklusif Non ASI 

eksklusif 
N % n % 

0,168 20-35 tahun 16 94,1 45 77,6 
>35 tahun 1 5,9 13 22,4 
Jumlah 17 100 58 100 

Tabel 5.8 di atas menunjukkan hasil bahwa hampir seluruh responden 

dengan kategori usia reproduktif yaitu usia 20-35 tahun tidak memberikan ASI 
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eksklusif. Sebagian kecil responden dengan usia >35 tahun tidak memberikan ASI 

eksklusif juga kepada bayinya. Hasil statistik menggunakan Chi Square dengan α 

= 0,05 didapatkan hasil p value > α, sehingga tidak ada hubungan yang bermakna 

antara klasifikasi umur ibu dan pemberian ASI eksklusif. 

4) Tabulasi silang antara jarak rumah - tempat kerja Ibu dengan pemberian ASI

Tabel 5.9 di bawah menunjukkan bahwa sebagian besar responden dengan

jarak rumah ke tempat kerja ≤10 km tidak dapat memberikan ASI eksklusif kepada 

bayinya meskipun jarak rumah dengan tempat kerja mudah dijangkau oleh 

responden. Hasil statistik menggunakan Chi Square dengan α = 0,05 didapatkan 

hasil p value > α, sehingga tidak ada hubungan yang bermakna antara klasifikasi 

jarak rumah ke tempat kerja Ibu dan pemberian ASI eksklusif. 

Tabel 5.9 Tabulasi silang antara jarak rumah ke tempat kerja dan 
pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 6-12 bulan di 
kelurahan Ploso wilayah kerja Puskesmas Rangkah bulan Mei-
Juni 2016 

Jarak Pemberian ASI Eksklusif p value 
ASI eksklusif Non ASI 

eksklusif 
N % n % 

0,998 

≤10 km 13 76,5 41 70,7 
11-20 km 4 23,5 11 19,0 
21-40 km 0 0,0 3 5,2 
>40 km 0 0,0 3 5,2 
Jumlah 17 100 58 100 

5) Tabulasi silang antara pemberian ASI perah dengan pemberian ASI

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung tidak

memberikan ASI perah yang mengakibatkan kegagalan dalam memberikan ASI 

eksklusif. Sebagian kecil responden ada yang memberikan ASI perah dengan 

benar dan dibantu dengan makanan pendamping ASI sehingga tidak dapat 

memberikan ASI eksklusif. Hasil statistik menggunakan Chi Square dengan α = 
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0,05 didapatkan hasil p value > α, sehingga tidak ada hubungan yang bermakna 

antara klasifikasi pemberian ASI perah dan pemberian ASI eksklusif. 

Tabel 5.10 Tabulasi silang antara pemberian ASI perah dan pemberian 
ASI eksklusif pada bayi usia 6-12 bulan di kelurahan Ploso 
wilayah kerja Puskesmas Rangkah bulan Mei-Juni 2016 

ASI Perah Pemberian ASI Eksklusif p value 
ASI eksklusif Non ASI 

eksklusif 
N % n % 

0,758 

Tidak Memberikan ASI 
perah 

10 53,4 31 54,7 

Memberikan dengan 
benar 

7 41,2 14 24,1 

Memberikan dengan 
salah 

0 0,0 13 22,4 

Jumlah 17 100 58 100 

6) Tabulasi silang antara sikap ibu bekerja dengan pemberian ASI

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa hampir seluruh responden dengan kategori

sikap positif pada ibu bekerja dalam pemberian ASI tidak dapat memberikan ASI 

eksklusif. Sikap postif dalam hal tersebut digambarkan dengan hampir seluruh 

responden berpendapat setuju dan sangat setuju terhadap kebijakan di tempat 

kerja yang mendukung dalam keberhasilan ASI eksklusif dan pentingnya 

pemberian ASI. Hasil statistik menggunakan Chi Square dengan α = 0,05 

didapatkan hasil p value > α, sehingga tidak ada hubungan yang bermakna antara 

klasifikasi sikap ibu bekerja dan pemberian ASI eksklusif. 

Tabel 5.11 Tabulasi silang antara sikap ibu bekerja dan pemberian ASI 
eksklusif pada bayi usia 6-12 bulan di kelurahan Ploso wilayah 
kerja Puskesmas Rangkah bulan Mei-Juni 2016 

Sikap Pemberian ASI Eksklusif p value 
ASI eksklusif Non ASI 

eksklusif 
N % n % 

0,466 Positif 15 88,2 56 96,6 
Negatif 2 11,8 2 3,4 
Jumlah 17 100 58 100 
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7) Tabulasi silang antara penghasilan dengan pemberian ASI

Tabel 5.12 menunjukkan bahwa setengah dari seluruh responden dengan

kategori penghasilan >Rp.2.000.000,00 tidak memberikan ASI eksklusif. Hasil 

statistik menggunakan Chi Square dengan α = 0,05 didapatkan hasil p value > α, 

sehingga tidak ada hubungan yang bermakna antara klasifikasi penghasilan dan 

pemberian ASI eksklusif. 

Tabel 5.12 Tabulasi silang antara penghasilan dan pemberian ASI eksklusif 
pada bayi usia 6-12 Bulan di kelurahan Ploso wilayah kerja 
Puskesmas Rangkah bulan Mei-Juni 2016 

Penghasilan Pemberian ASI Eksklusif p value 
ASI eksklusif Non ASI 

eksklusif 
N % N % 

0,567 
< Rp1.000.000,00 2 11,8 9 15,5 

Rp1.000.00,00-Rp2.000.000,00 4 23,5 20 34,5 
>Rp2.000.000,00 11 64,7 29 50,0 

Jumlah 17 100 58 100 

8) Tabulasi silang antara dukungan suami dengan pemberian ASI

Tabel 5.13 menunjukkan bahwa hampir seluruh responden tersebut tidak

memberikan ASI eksklusif kepada bayinya meskipun mendapat dukungan 

sepenuhnya dari suami dalam memberikan ASI eksklusif. Hasil statistik dengan 

Chi Square,  α = 0,05 didapatkan hasil p value > α, sehingga tidak ada hubungan 

yang bermakna antara klasifikasi dukungan suami dan pemberian ASI eksklusif. 

Tabel 5.13 Tabulasi silang antara dukungan suami dan pemberian ASI 
eksklusif pada bayi usia 6-12 bulan di kelurahan Ploso wilayah 
kerja Puskesmas Rangkah bulan Mei-Juni 2016 

Dukungan Suami Pemberian ASI Eksklusif p value 
ASI eksklusif Non ASI 

eksklusif 
n % n % 

1,00 

Mendukung 
sepenuhnya 

15 88,2 50 86,2 

Tidak bersikap apa-
apa 

2 11,8 8 13,8 

Jumlah 17 100 58 100 
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9) Tabulasi silang antara lama bekerja dengan pemberian ASI

Tabel 5.14 menunjukkan bahwa hampir seluruh responden yang berekja di

luar rumah selama ≥ 7 jam sesuai dengan kebijakan di tempat kerja membuat 

responden tidak dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Hasil statistik 

menggunakan Chi Square dengan α = 0,05 didapatkan hasil p value > α, sehingga 

tidak ada hubungan yang bermakna antara klasifikasi lama bekerja dan pemberian 

ASI eksklusif. 

Tabel 5.14 Tabulasi silang antara lama bekerja dan pemberian ASI 
eksklusif pada bayi usia 6-12 bulan di kelurahan Ploso 
wilayah kerja Puskesmas Rangkah bulan Mei-Juni 2016 

Lama Bekerja 
(≥ 7 jam) 

Pemberian ASI Eksklusif p value 
ASI eksklusif Non ASI 

eksklusif 
n % n % 

0,869 Ya 15 88,2 48 82,8 
Tidak 2 11,8 10 17,2 

Jumlah 17 100 58 100 

10) Tabulasi silang antara tempat menyimpan ASI dengan pemberian ASI

Tabel 5.15 menunjukkan bahwa sebagian besar di tempat kerja responden

tidak menyediakan atau memfasilitasi tempat untuk menyimpan ASI yang 

mengakibatkan responden gagal dalam memberikan ASI eksklusif. Hasil statistik 

dengan Chi Square dan α = 0,05 didapatkan hasil p value > α, sehingga tidak ada 

hubungan yang bermakna antara tempat menyimpan ASI dan pemberian ASI 

eksklusif. 

Tabel 5.15 Tabulasi silang antara tempat menyimpan ASI dan pemberian 
ASI eksklusif pada bayi usia 6-12 bulan di kelurahan Ploso 
wilayah kerja Puskesmas Rangkah bulan Mei-Juni 2016 

Tempat Menyimpan ASI Pemberian ASI Eksklusif p value 
ASI eksklusif Non ASI 

eksklusif 
n % n % 

0,694 Ada 8 47,1 22 37,9 
Tidak ada 9 52,9 36 62,1 
Jumlah 17 100 58 100 
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11) Tabulasi silang antara ruangan khusus memompa ASI (pojok laktasi) dengan

pemberian ASI

Tabel 5.16 menunjukkan bahwa hampir seluruh tempat kerja responden yang

tidak menyediakan atau memfasilitasi tempat atau ruangan khusus untuk memerah 

ASI (pojok laktasi) sehingga mengakibatkan responden tidak memberikan ASI 

eksklusif kepada bayinya. Hasil statistik menggunakan Chi Square dengan α = 

0,05 didapatkan hasil p value > α, sehingga tidak ada hubungan yang bermakna 

antara ruangan khusus memerah ASI (pojok laktasi) dan pemberian ASI eksklusif. 

Tabel 5.16 Tabulasi silang antara ruangan khusus memerah ASI dan 
pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 6-12 bulan di 
kelurahan Ploso wilayah kerja Puskesmas Rangkah bulan Mei-
Juni 2016 

Ruangan Pojok Laktasi Pemberian ASI Eksklusif p value 
ASI eksklusif Non ASI 

eksklusif 
N % n % 

0,745 Ada 2 11,8 11 19,0 
Tidak ada 15 88,2 47 81,0 
Jumlah 17 100 58 100 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian telah dilakukan pada ibu bekerja yang mempunyai bayi 

berusia 6-12 bulan di Kelurahan Ploso wilayah kerja Puskesmas Rangkah tahun 

2016, diperoleh data yang disebar melalui pengisian kuesioner kepada 75 ibu 

bekerja. Data tersebut dijadikan tolak ukur dalam melakukan pembahasan dan 

sebagai hasil akhir yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 

6.1 Hubungan antara Umur Ibu dengan Pemberian ASI Eksklusif 

Tabel 5.8 dapat menunjukkan bahwa hampir seluruh responden (77,6%) 

dengan kategori usia reproduktif yaitu usia 20-35 tahun sebanyak 45 responden 

yang tidak memberikan ASI eksklusif. Sebagian kecil responden dengan usia >35 

tahun (22,4%) sebanyak 13 responden tidak memberikan ASI eksklusif kepada 

bayinya. Hasil uji statistik didapatkan hasil p = 0,236, p value > α sehingga tidak 

ada hubungan yang bermakna antara umur ibu dan pemberian ASI eksklusif. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggrita (2009) di Medan 

bahwa tidak terdapat hubungan bermakna antara umur ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2012) di Bangka Tengah 

menunjukkan bahwa ditemukannya hubungan yang tidak signifikan antara umur 

ibu dengan pemberian ASI eksklusif. Salah satu faktor penting dalam kehamilan 

adalah umur ibu waktu hamil baik untuk kepentingan ibu maupun janin dalam 

proses pembentukan ASI. Usia 16-20 tahun dianggap masih berbahaya meskipun 

lebih kurang resikonya dibanding umur sebelumnya, namun secara mental 

psikologis dianggap masih belum cukup matang dan dewasa untuk menghadapi 

kehamilan dan kelahiran. Umur 20-35 tahun adalah kelompok umur paling baik 
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untuk kehamilan sebab secara fisik sudah cukup kuat dan dari segi mental sudah 

cukup dewasa. Umur >35 tahun dianggap sudah mulai bahaya, sebab secara fisik 

jika jumlah kelahiran sebelumnya kesehatan reproduksinya mulai menurun, dan 

kemampuan ibu untuk menyusui yang memiliki usia lebih tua produksi ASI-nya 

lebih rendah daripada yang usianya lebih muda (Depkes, 1999). 

Hasil penelitian ini bertolak belakang dari penelitian Ramla Hakim (2012) 

di Depok, didapatkan hubungan yang bermakna antara umur dengan pemberian 

ASI eksklusif. Nursalam (2001) menjelaskan bahwa semakin cukup umur maka 

tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan 

bekerja, hal tersebut termasuk mengenai pemberian ASI oleh ibu kepada bayinya. 

Usia yang matang akan cenderung memiliki banyak pengalaman berkaitan dengan 

ASI eksklusif, hal tersebut akan mempengaruhi pengetahuannya mengenai 

pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayinya. Pengalaman yang ada dan 

pengetahuan yang cukup tentang ASI eksklusif sangat berperan besar dalam 

mendorong ibu untuk memberikan ASI eksklusif. 

6.2 Hubungan antara Pendidikan dengan Pemberian ASI Eksklusif 

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa kecenderungan untuk tidak memberikan ASI 

ekslusif terjadi pada responden yang pendidikan terakhir mulai dari mereka yang 

tamat sekolah dasar (SD) hingga Diploma/Sarjana/Master. Setengah dari total 

seluruh responden berpendidikan terakhir SMA/SMK yang tidak dapat 

memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Hasil uji statistik diperoleh hasil p > α 

(p = 0,940) dengan α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara pendidikan terakhir ibu dan pemberian ASI 
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eksklusif. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Praptadi (2011) yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat 

pendidikan dengan pemberian ASI eksklusif. 

Pendidikan ibu bekerja yang tinggi tidak serta merta dapat menyebabkan 

praktik pemberian ASI eksklusif. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Dian 

Lestari (2009) dan Dian Novita (2008) yang menyatakan bahwa pendidikan ibu 

tidak berhubungan secara signifikan dengan praktek pemberian ASI eksklusif. 

Alam (2003) dalam Dian Lestari (2009) berpendapat bahwa ibu yang 

berpendidikan tinggi cenderung memiliki banyak kesibukan di luar rumah, 

sehingga sering meninggalkan bayinya. Ibu yang berpendidikan rendah lebih 

banyak memiliki waktu dirumah, sehingga cenderung memiliki kesempatan untuk 

menyusui bayinya. Tingkat pendidikan mungkin berpengaruh terhadap tingkat 

ekonomi seseorang. Ibu yang berpendidikan rendah mungkin memiliki tingkat 

ekonomi yang rendah sehingga kecenderungan ibu untuk memberikan susu 

formula lebih kecil bila dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan lebih tinggi. 

6.3 Hubungan antara Jarak Rumah ke Tempat Kerja dengan Pemberian 

ASI Eksklusif 

Pada tabel 5.9 menunjukkan hasil bahwa setelah dilakukannya uji analisis, 

tidak ditemukannya hubungan yang bermakna antara jarak dari rumah ke tempat 

kerja dengan pemberian ASI eksklusif. Sebagian besar responden dengan jarak 

tempuh dari rumah ke tempat kerja sejauh ≤10 km tidak dapat memberikan ASI 

eksklusif kepada bayinya meskipun jarak rumah dengan tempat kerja mudah 

dijangkau oleh responden. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Lolah Auliya Muthmainnah di Makasar (2010) yang 

menyimpulkan tidak ada hubungan antara jarak tempat kerja dengan pemberian 

ASI eksklusif. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Utari (2015) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jarak tempat tinggal 

ibu ke tempat kerja dengan pemberian ASI eksklusif. Jarak menjadi salah satu 

faktor mengapa ibu tidak bisa memberikan ASI eksklusif pada anaknya karena 

jarak tempuh yang jauh sehingga ibu tidak bisa untuk pulang dengan waktu 

istirahat yang sebentar. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh ibu 

yang bekerja mulai dari awal ibu di rumah sampai berada di tempat kerja.  

Ibu yang mempunyai jarak tempuh yang dekat dengan tempat bekerjanya 

dekat atau sedang akan berupaya memberikan ASI pada waktu jam istirahat. Ibu 

yang jarak tempat kerjanya jauh tidak memungkinkan untuk dapat memberikan 

ASI eksklusf kepada bayinya. Hal tersebut disebabkan jarak tempuh yang jauh 

akan memakan waktu yang lama untuk kembali ke tempat kerja, hal ini dapat 

membuat ibu merasa tidak mentaati peraturan dan jam kerja yang sudah di 

tetapkan. 

Maryuni (2009) menyatakan bahwa lokasi atau tempat kerja ibu yang jauh 

dari lingkungan tempat tinggal membuat ibu tidak sempat memberikan ASI 

kepada bayinya. Jarak rumah dari tempat kerja mempengaruhi pemberian ASI 

bagi bayi. 
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6.4 Hubungan antara Pemberian ASI Perah dengan Pemberian ASI 

Eksklusif 

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara 

pemberian ASI perah dengan pemberian ASI eksklusif. Sebagian besar responden 

cenderung tidak memberikan ASI perah yang mengakibatkan kegagalan dalam 

memberikan ASI eksklusif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Merlita 

(2013) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pemberian ASI 

perah dengan keberhasilan ASI eksklusif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan alasan responden yang tidak memberikan 

ASI perah dikarenakan kesibukan ibu, sehingga tidak sempat memerah ASI dan 

lebih memilih untuk menggunakan susu formula dengan alasan lebih praktis. 

Beberapa responden ada yang berpendapat bahwa bayinya tidak mau meminum 

ASI perah sehingga ibu tidak memerahnya lagi, ASI yang kurang juga menjadi 

alasan responden lantaran kesibukan ibu dalam bekerja untuk mencukupi 

kebutuhan bayi selama ibu bekerja maka dari itu ibu bekerja lebih memilih susu 

formula sebagai solusinya. 

Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Yuni (2013) yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara praktik pemberian ASI perah dengan 

pemberian ASI eksklusif karena ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, 

khususnya bayi yang berusia 0-6 bulan dan tidak dapat digantikan dengan 

makanan tambahan pendamping ASI lainnya. ASI tetap tidak boleh digantikan 

dengan susu formula walaupun dengan alasan ibu bayi tersebut bekerja. Tidak ada 

alasan bagi ibu untuk tidak memberikan ASI bagi anaknya, selama ada niat dan 

kemauan yang kuat, pengetahuan, keyakinan akan bisa memberikan ASI 
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eksklusif. Niat dan pengetahuan ibu tentang ASI perah akan berpengaruh terhadap 

kemauan ibu untuk memberikan ASI eksklusif. 

6.5 Hubungan antara Sikap Ibu dengan Pemberian ASI Eksklusif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara sikap ibu 

dengan pemberian ASI eksklusif di kelurahan Ploso wilayah kerja Puskesmas 

Rangkah dengan p value ≥ α, α = 0,05 (p value = 0,466). Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ida (2012) di Banten yang 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara sikap ibu 

dengan pemberian ASI eksklusif. Hasil penelitian Ramadhani (2009) 

menunjukkan hasil yangberbeda yang menyatakan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara sikap ibu terhadap pemberian ASI eksklusif. 

Responden umumnya memiliki kemauan untuk memberikan ASI terhadap 

bayinya. Para responden mudah menghentikan pemberian ASI eksklusif ketika 

menemui tantangan. Pengetahuan tentang ASI eksklusif serta adanya motivasi 

pemberian ASI eksklusif yang kurang dapat mempengaruhi perilaku/sikap ibu 

yang diakibatkan oleh masih melekatnya pengetahuan budaya lokal tentang 

pemberian makan pada bayi. Perilaku atau sikap yang salah juga dapat dilihat 

dalam pemberian makanan terhadap bayi berdasarkan hasil pengisian kuesioner 

antara lain menyusui bayinya sekaligus diberi susu formula, meberikan makanan 

tambahan pendamping ASI seperti air tajin, air, bubur tim halus, serta 

memberikan MP-ASI sebelum bayi berumur 6 bulan. 

Pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Sikap 

terbentuk dalam hubungan suatu obyek, orang, kelompok, lembaga, nilai melalui 
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hubungan antara individu, hubungan di dalam kelompok, komunikasi surat kabar, 

buku, poster, radio, televise, dan sebagainya (Abu Ahmadi, 1999). 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Sofiyatun (2007) yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara sikap ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif, tetapi dengan tingkat keeratan yang berbeda. Penelitian Nurhudah dan 

Mahmudah (2012) menunjukkan bahwa sikap ibu berhubungan dengan praktek 

pemberian ASI. Ibu yang menganggap bahwa ASI merupakan makanan terbaik 

untuk bayi berencana untuk memberikan ASI saja selama 6 bulan. 

6.6 Hubungan antara Penghasilan dengan Pemberian ASI Eksklusif 

Tabel 5.12 menunjukksn bahwa setengah dari seluruh responden dengan 

kategori penghasilan >Rp.2.000.000,00 tidak memberikan ASI eksklusif. Uji 

analisis statistik menunjukkan bahwa tidak ditemukan hubungan yang bermakna 

antara penghasilan ibu bekrja yang menyusui dengan pemberian ASI eksklusif. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kiki Anggrita (2009) antara 

pendapatan ibu menyusui dengan pemberian ASI eksklusif diperoleh nilah p ≥ 

0,05 (p=0,166) sehingga dapat disimpulkan bahwa ternyata tidak ditemukan 

hubungan yang bermakna secara statistik antara pendapatan ibu menyusui dengan 

pemberian ASI eksklusif. Hasil penelitian Isnaini (2011) di Makasar menunjukkan 

bahwa tidak terdapat hubungan antara pendapatan keluarga dengan pemberian 

ASI eksklusif. Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliani 

(2009) dimana tidak terdapat hubungan antara pendapatan keluarga terhadap 

pemberian ASI eksklusif. 
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Tingkat ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat 

menentukan pola pemberian ASI. Keadaan tersebut cukup nyata di daerah 

pedesaan, semakin tinggi ekonomi semakin berkurangnya prevalensi menyusui. 

Negara-negara industri menunjukkan frekuensi menyusui lebih tinggi di kalangan 

tingkat sosial menengah ke atas (Purnamawati, 2003). Afifah (2007) 

mengungkapkan bahwafaktor pendapatan sangat mendukung pemberian ASI 

eksklusif, keluarga dengan pendapatan rendah cenderung untuk memberikan ASI 

eksklusif kepada bayinya. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa tidak terdapat hubungan antara 

penghasilan dengan pemberian ASI eksklusif. Hpenelitian di lapangan 

menunjukkan bahwa responden yang memiliki penghasilan tinggi 

(>Rp.2.000.000,00) mempunyai praktek pemberian ASI eksklusif yang kurang 

baik. Hal tersebut dikarenakan adanya tingkat ekonomi yang baik sehingga 

mendorong kepercayaan ibu terutama ibu bekerja untuk memberikan makanan 

pendamping ASI atau makanan pengganti ASI, sedangkan bagi ibu dengan tingkat 

penghasilan ekonomi rendah harus merubah pengeluarannya bila ingin membeli 

makanan pendamping atau makanan pengganti ASI. 

6.7 Hubungan antara Dukungan dengan Pemberian ASI Eksklusif 

Tabel 5.13 menunjukkan bahwa hampir seluruh responden tersebut tidak 

memberikan ASI eksklusif kepada bayinya meskipun mendapat dukungan 

sepenuhnya dari suami dalam memberikan ASI eksklusif. Hasil penelitian ini 

didapatkan tidak ada hubungan antara dukungan suami terhadap keberhasilan 

pemberian ASI eksklusif dengan p value > α (p value = 1,00 dan α=0,05). 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rachmawati (2011) di kelurahan Telogosari Kulon bahwa tidak ada hubungan 

antara dukungan suami dengan pemberian ASI eksklusif. Hasil penelitian tersebut 

diperkuat dengan penelitian Sartono (2012) di Semarang menyatakan tidak ada 

hubungan antara dukungan suami terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2011) mengungkapkan hasil yang 

berbeda bahwa terdapat hubungan antara dukungan suami dengan keberhasilan 

ASI eksklusif. Penelitian yang dilakukan Ida (2011) juga mengungkapkan hal 

yang sama bahwa terdapat hubungan antara dukungan suami terhadap 

keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Perbedaan hasil penelitian tersebut 

kemungkinan dapat disebabkan oleh beberapa kendala, yaitu masih kurangnya 

pemahaman ibu mengenai ASI eksklusif, adanya rasa takut ibu yang berdasar 

bahwa ASI dihasilkan tidak cukup untuk bayinya, dan kepercayaan yang salah 

bahwa bayi memerlukan makanan tambahan selain ASI (Arab., et al, 2005). 

Suami adalah orang terdekat ibu yang banyak berperan selama kehamilan, 

persalinan dan setelah bayi lahir, termasuk pemberian ASI. Dukungan suami yang 

diberikan dalam bentuk apapun, dapat mempengaruhi kondisi emosional ibu yang 

berdampak terhadap produksi ASI. Dukungan seorang suami yang tegas dalam 

berpikir bahwa ASI adalah makanan terbaik bayi, akan membuat ibu untuk lebih 

mudah memberikan ASI eksklusif pada bayinya (Purwoko, 2005). 

6.8 Hubungan antara Lama kerja dengan Pemberian ASI Eksklusif 

Tabel 5.14 menunjukkan hasil uji statistik yaitu tidak terdapat hubungan 

antara lama kerja dengan pemberian ASI eksklusif. Hampir seluruh responden 
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yang berekja di luar rumah selama ≥ 7 jam sesuai dengan kebijakan jam kerja di 

tempat kerja membuat responden tidak dapat memberikan ASI eksklusif kepada 

bayinya. Hal tersebut kemungkinan ibu yang bekerja di luar rumah ≥ 7 jam tidak 

mempunyai kesempatan banyak untuk memperhatikan, mengasuh bayinya, 

sehingga proporsi pemberian ASI eksklusif menjadi rendah. Penelitian tersebut 

sejalan dengan hasil penelitian Sinta (2001) yang menunjukkan tidak terdapat 

hubungan antara lama kerja dengan pemberian ASI eksklusif sehingga hipotesa 

yang menyatakan ada hubungan antara lama kerja dengan pemberian ASI 

eksklusif tidak terbukti. Hasil penelitian ini hampir sama dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Kasnodiharjo (1996) dimana ditemukan proporsi pemberian 

ASI pada ibu bekerja di dalam rumah (44,4%) hampir sama dengan ibu yang 

bekerja di luar rumah (44,8%). Hal tersebut banyak terjadi di daerah perkotaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) di Kabupaten Sukoharjo 

bahwa ada hubungan antara lama kerja dengan pemberian ASI eksklusif. Lama 

jam kerja dapat mempengaruhi frekuensi pemberian ASI oleh ibu bekerja dimana 

wanita yang memiliki jam kerja lebih sedikit lebih sering memberikan ASI dari 

pada wanita yang memiliki jam kerja lebih lama.  Hasil penelitian ini, sejalan 

dengan penelitian Kimbro (2006) yang menyimpulkan bahwa jumlah jam kerja 

dapat menentukan lama pemberian ASI pada ibu bekerja. pekerjaan tersebut 

adalah jenis pekerjaan tetap bagi ibu yang memiliki kebijakan jam kerja yang 

kemungkinan dapat menghabiskan waktu dalam sehari. Bagi ibu yang bekerja 

sebagian besar waktunya tersita dalam bekerja, sehingga waktu yang digunakan 

untuk menyusui bayinya akan berkurang. 
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6.9 Hubungan antara Fasilitas Menyimpan ASI dengan Pemberian ASI 

Eksklusif 

Tabel 5.15 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara fasilitas 

menyimpan ASI di tempat kerja dengan pemberian ASI eksklusif. Sebagian besar 

di tempat kerja responden tidak menyediakan atau memfasilitasi tempat untuk 

menyimpan ASI sehingga mengakibatkan responden gagal dalam memberikan 

ASI eksklusif. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Budiyanto 

(2015) di Gombong yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 

fasilitas menyimpan ASI dengan pemberian ASI eksklusif. Hasil penelitian ini 

diperkuat dengan penelitian Prabowo (2009) yang menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan anatara ketersediaan fasilitas menyimpan ASI dengan pemberian ASI 

eksklusif. 

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Praptadi (2011) di 

Semarang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara fasilitas menyimpan ASI 

dengan pemberian ASI eksklusif. Newcomb dalam Soekidjo Notoatmodjo (2005) 

menyatakan bahwa sarana dan prasarana menjadi faktor yang diperlukan untuk 

terwujudnya suatu tindakan atau perilaku, dalam hal ini tentu saja pemberian ASI 

eksklusif yang artinya fasilitas tempat ibu bekerja sangat berpengaruh terhadap 

kesuksesan ibu pekerja dalam memberikan ASI eksklusif. 

Pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 

tentang kesehatan pasal 128 ayat 2 adalah selama pemberian ASI, pihak keluarga, 

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara 

penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Tidak tersedianya fasilitas 

menyimpan ASI di tempat kerja menjadikan para ibu menyusui kesulitan untuk 
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menyimpan ASI. Fasilitas menyimpan ASI sangat dibutuhkan para ibu untuk 

mencapai keberhasilan ASI eksklusif. 

6.10 Hubungan antara Ruangan Memerah ASI dengan Pemberian ASI 

Eksklusif 

Tabel 5.16 menunjukkan hasil bahwa didapatkan hasil tidak ada hubungan 

yang bermakna antara Ruangan khusus memerah (pojok laktasi) dengan 

pemberian ASI eksklusif. Hampir seluruh tempat kerja responden tidak 

menyediakan atau memfasilitasi tempat atau ruangan khusus untuk memerah ASI 

(pojok laktasi) sehingga mengakibatkan responden tidak memberikan ASI 

eksklusif kepada bayinya. Hasil penelitian Prabowo (2009) sejalan bahwa tidak 

ada hubungan antara ketersediaan ruang menyusui atau memerah ASI dengan 

pemberian ASI eksklusif. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Praptadi (2011) di Semarang bahwa tidak ada 

hubungan antara ruangan memerah ASI dengan pemberian ASI eksklusif. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Utari (2015) di 

Surakarta yang menyimpulkan ada hubungan antara ketersediaan ruangan 

memerah ASI dengan pemberian ASI. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan 

penelitian di Kementrian Pembangunan Daerah (2010) yang menyebutkan setelah 

dibangun ruangan ASI di kantor KPTD pemberian ASI eksklusif meningkat 

42,6% menjadi 69,3%. Pada dasarnya ruangan  ASI disediakan untuk 

memudahkan ibu dalam memerah atau memberikan ASI. 

Ketersediaan ruangan ASI adalah tersedianya ruangan ketika ibu menyusui 

atau memerah ASI di tempat kerja yang memiliki syarat-syarat khusus membuat 
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ibu menyusui merasa nyaman dan rilex menggunakan ruangan tersebut. Kondisi 

ibu yang rilex dan nyaman membuat produksi ASI meningkat dan ibu dapat 

memberikan ASI kepada anaknya tanpa kekurangan ASI. Ruangan yang tidak 

memenuhi syarat atau tidak layak pakai untuk memerah atau menyusui membuat 

ibu tidak nyaman. Ruangan yang tidak memenuhi syarat dapat memicu masalah 

baru seperti halnya ASI yang diperah beresiko terkena virus atau kuman padahal 

saat memerah ASI harus dalam keadaan bersih. Lampiran Surat No. 

872/Menkes/XI/2006 menyebutkan bahwa ruangan menyusui bukan sembarang 

ruang yang langsung bias dibangun. Ada berbagai persyaratan agar ruangan 

khusus menyusui atau memerah tersebut memenuhi standart dan representative. 

Ruangan tersebut harus tertutup, menjamin sanitasi yang higienis, kursi yang 

nyaman, petunjuk cara menyusui yang lengkap serta edukasi. 

6.11 Hubungan antara Jenis Pekerjaan dengan Pemberian ASI Eksklusif 

Hasil penelitian yang dilakukan pada 75 responden di Kelurahan Ploso 

wilayah kerja Puskesmas Rangkah Surabaya, didapatkan tidak ada hubungan yang 

bermakna antara pemberian ASI eksklusif dengan jenis pekerjaan responden. Hal 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mitraning Wijayanti di 

Kelurahan Krobokan Kota Semarang tahun 2013 yang menyatakan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif dengan p-value>α (α =0,05 dan p-value=0,638). Hasil yang didapat 

sama kemungkinan dikarenakan mayoritas responden dalam penelitian ini ibu 

yang bekerja dengan jenis pekerjaan apapun cenderung tidak memberikan ASI 

eksklusif. Namun, hasil penelitian Jayanti di Puskesmas Umbulharjo I Yogyakarta 
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tahun 2015 menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara jenis 

pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif. 

Ibu yang bekerja cenderung tidak memberikan ASI eksklusif pada bayinya 

dikarenakan alasan pekerjaan yang menyebabkan cakupan pemberian ASI 

eksklusif tidak semaksimal mungkin dan tidak sesuai dengan target yang 

diharapkan. Alasan yang biasanya dilontarkan oleh ibu bekerja adalah tidak 

adanya waktu untuk memberikan ASI secara langsung, beban pekerjaan yang 

berat, waktu bekerja yang tidak sesuai dengan pemberian ASI eksklusif, jarak 

tempat kerja dengan tempat tinggal yang jauh, ibu malas untuk memerah ASI dan 

tidak mengetahui cara memerah serta menyimpan ASI perah yang baik dan benar. 

Isnaini Agam (2011) di Kelurahan Tamamaung Kota Makasar menyatakan 

bahwa ibu yang bekerja maupun yang tidak bekerja cenderung tidak memberikan 

ASI eksklusif. Dalam Tingkat Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif 

kemungkinan juga berpengaruh. Penelitian Sulistyoningsih (2005) di Tasikmalaya 

menyatakan bahwa dalam penelitiannya tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara pekerjaan dengan perilaku ibu dalam memberikan ASI eksklusif. 

Upaya pemberian ASI eksklusif pada ibu yang bekerja sering kali 

mengalami hambatan dikarenakan singkatnya masa cuti hamil dan melahirkan. 

Ibu diwajibkan kembali untuk bekerja sebelum pemberian ASI eksklusif berakhir 

secara sempurna hingga bayi berusia 6 bulan. Kegiatan atau pekerjaan ibu 

seringkali menjadi alasan para ibu bekerja untuk tidak memberikan ASI eksklusif, 

terutama ibu bekerja yang tinggal di daerah perkotaan (Prasetyono, 2009). 

Salah satu faktor yang menjadi kendala pemberian ASI eksklusif adalah 

masuknya perempuan ke sektor publik. Situasi tempat kerja merupakan fasilitas 
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atau sarana prasarana yang mendukung wanita dalam bekerja baik jenis pekerjaan 

formal maupun non formal untuk tetap dapat memberikan ASI terutama ASI 

eksklusif secara baik dan memadai. Jarak tempat kerja yang dekat dengan waktu 

tempuh yang pendek, jam kerja yang tidak berlebihan, jam istirahat kerja yang 

memungkinkan untuk memberikan ASI atau memerah ASI, waktu cuti yang 

memadai sehingga memungkinkan pemberian ASI secara eksklusif semaksimal 

mungkin, dan tersedianya fasilitas TPA di sekitar tempat kerja, merupakan 

elemen-elemen penting yang berhubungan dengan kebijakan di tempat kerja. 

Terpenuhinya elemen-elemen tersebut sangat menentukan keberhasilan pemberian 

ASI eksklusif kepada ibu bekerja. 

Beberapa fakta yang berhubungan dengan situasi di tempat kerja, yang perlu 

mendapatkan perhatian, yaitu berkaitan dengan kebijakan hak cuti melahirkan, 

keberadaan TPA, fasilitas menyimpan ASI, ruangan khusus untuk memerah ASI 

dan jam istirahat bekerja untuk memerah ASI. Hak cuti melahirkan yang dimiliki 

responden ternyata masih jauh memadai. Waktu yang tersisa untuk mengasuh 

anak sampai dengan masuk bekerja kembali rata-rata 73 hari atau sekitar 2,5 

bulan. Kondisi yang demikian dapat membuat ibu untuk merasa kesulitan untuk 

tetap memberikan ASI eksklusif sesuai anjuran sampai bayi berusia 6 bulan, 

khususnya bagi ibu bekerja yang jarak dari rumah ke tempat kerja cukup jauh atau 

kondisi di tempat kerja yang tidak memungkinkan untuk sesekali menjenguk 

bayinya pasa saat jam kerja. Keberadaan TPA di sekitar tempat kerja yang jarang 

dijumpai para responden, sehingga membuat responden lebih memilih untuk 

menitipkan anaknya kepada orang tuanya atau baby sister yang sudah dipercaya. 
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Fasilitas tempat menyimpan ASI dan ruangan memerah ASI yang tidak 

semua tempat kerja menyediakan fasilitas tersebut dengan berbagai alasan yang 

dilontarkan oleh pihak bersangkutan, sehinga membuat para responden tidak 

dapat memerah dan menyediakan ASI perah kepada bayinya. Hal tersebut, perlu 

dipertimbangkan oleh pihak tempat kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 33 Tahun 2012 tentang penyediaan pojok laktasi di tempat-tempat umum 

dan perkantoran, termasuk puskesmas dan rumah sakit. Kebijakan jam istirahat 

dalam bekerja patut dipertimbangkan oleh pihak tempat kerja kepada ibu 

menyusui dengan diberikan tambahan jam istirahat yang dipergunakan untuk 

memerah ASI sehingga dapat memaksimalkan dalam pemberian SI eksklusif 

kepada bayinya. 

Pasal 83 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa 

buruh/pekerja perempuan yang menyusui harus diberikan kesempatan sepatutnya 

untuk menyusui anaknya jika hal tersebut harus dilakukan selama waktu kerja. 

Kesempatan yang patut dalam hal tersebut adalah waktu yang diberikan kepada 

pekerja untuk menyusui bayinya, serta ketersediaan tempat yang sesuai untuk 

melakukan kegiatan tersebut. Undang-undang tersebut belum didukung dengan 

adanya peraturan daerah tentang pelaksanaan PP-ASI. Program ini baru sampai 

pada tahap sosialisasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara jenis pekerjaan formal maupun 

non formal sama-sama tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden dengan jenis 

pekerjaan formal tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Hampir 

seluruh responden tersebut mengungkapkan bahwa kebijakan tempat kerja dan 
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fasilitas menyusui di tempat kerja yang kurang mendukung dalam keberhasilan 

pemberian ASI membuat para responden menjadi mau tidak mau tetap mengikuti 

aturan kebijakan yang ada di tempat kerja, sehingga para responden terpaksa tidak 

berhasil dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Kurangnya dukungan 

dari tempat kerja membuat para responden menjadi malas dan tidak termotivasi 

dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Manajemen laktasi pada ibu 

bekerja yang tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar memicu kegagalan 

dalam pemberian ASI eksklusif. Kondisi fisik dan mental para responden yang 

lelah setelah bekerja membuat responden tidak sempat meluangkan waktu untuk 

memerah ASI yang dapat mengakibatkan produksi ASI menurun. 

Hasil saat wawancara informal dengan respondenmenunjukkan bahwa 

responden lebih memilih untuk memberikan susu formula sebagai tambahan atau 

pengganti ASI saat responden bekerja di luar rumah. Responden berpendapat 

bahwa dengan adanya susu formula dapat membantu mengatasi masalah 

kekurangan ASI selama bayinya ditinggal bekerja. Berbagai macam iklan susu 

formula yang sering bermunculan di media elektronik membuat para responden 

mudah terpengaruh dan beranggapan bahwa adanya susu formula masalah 

kekurangan ASI dapat teratasi tanpa memikirkan dampak yang terjadi kepada 

bayinya apabila pendamping ASI tersebut diberikan saat bayi berusia kurang dari 

6 bulan. Iklan susu formula yang bermunculan di media elektronik menawarkan 

dan mempromosikan berbagai macam kandungan vitamin dan kebaikan yang ada 

pada susu formula tersebut. Promosi tersebut yang membuat para ibu menyusui 

terutama ibu bekerja beralih terhadap susu formula yang menurutnya mudah dan 

praktis diberikan kepada anaknya. 
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Kelemahan pada penelitian ini dikarenakan kurangnya menambahkan 

kategori ibu tidak bekerja (ibu rumah tangga) pada variabel independen (variabel 

resiko) sehingga pada hasil penelitian ini didapatkan tidak ada hubungan yang 

bermakna antara pemberian ASI eksklusif dengan jenis pekerjaan responden. 

Penambahan kategori ibu tidak bekerja pada variable independen dapat merubah 

populasi pada penelitian ini adalah semua ibu bekerja dan tidak bekerja yang 

mempunyai bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Rangkah kelurahan 

Ploso Surabaya. 
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BAB 7 

PENUTUP 

7.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul 

“Hubungan antara Jenis Pekerjaan Ibu dengan Keberhasilan Pemberian ASI 

Eksklusif 6 Bulan Pertama di Puskesmas Rangkah” dapat disimpulkan bahwa : 

tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis pekerjaan ibu dengan pemberian 

ASI eksklusif pada bayi usia 6-12 bulan di Kelurahan Ploso wilayah kerja 

Puskesmas Rangkah Surabaya. 

7.2 Saran  

7.2.1 Bagi tenaga kesehatan 

1) Meningkatkan pemberian informasi/penyuluhan mengenai ASI eksklusif

dan manajemen laktasi kepada ibu bekerja sejak masa hamil sampai

dengan menyusui.

2) Meningkatkan pemberian dukungan dan motivasi kepada ibu bekerja yang

akan menyusui untuk selalu memberikan ASI eksklusif sejak masa

kehamilan hingga masa menyusui sampai bayi berusia 6 bulan.

7.2.2 Bagi Puskesmas 

1) Memfasilitasi penyuluhan mengenai ASI eksklusif kepada seluruh ibu

hamil dan menyusui.

2) Tidak melakukan promosi susu formula atau pemberian makanan

tambahan kepada ibu menyusui terutama ibu bekerja dalam bentuk

apapun.
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7.2.3 Bagi peneliti selanjutnya 

1) Meneliti beberapa faktor yang berhubungan dengan ibu bekerja lainnya

yang belum diteliti seperti perekonomian keluarga, kebijakan tempat

bekerja, TPA disekitar tempat kerja, dan faktor-faktor lainnya sehingga

dapat menyempurnakan penelitian ini.
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Lampiran 1. 

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN 

No KEGIATAN 

BULAN 

Jul-
15 

Agust-
15 

Sep-
15 

Okt-
15 

November 
2015 

Des-
15 

Jan-
16 

Feb-
16 

Mar-
16 

Apr-
16 

Mei-
16 

Jun-
16 

Jul-
16 

Agst-
16 

1. Mengusulkan Judul Proposal Penelitian 
2. Studi Pendahuluan 
3. Penyusunan Proposal Penelitian 
4. Suvei ke Puskesmas 
5. Uji Validitas Kuisioner 
6. Sidang Proposal Penelitian 
7. Uji Etik Penelitian 
8. Pengumpulan Data Penelitian 
9. Analisis Data Penelitian 
10. Penyusunan Hasil Penelitian 
11. Sidang Skripsi 
12. Penulisan Artikel 
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Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian 

Surat Ijin Penelitian 

1. Surat Ijin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindugan

Masyarakat Bulan April – Mei 2016.
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2. Surat Ijin Dinas Kesehatan Kota Surabaya Bulan April – Mei 2016.
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3. Surat Ijin Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindugan Masyarakat

Bulan Juni – Juli 2016.
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4. Surat Ijin Dinas Kesehatan Kota Surabaya Bulan Juni – Juli 2016.
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Lampiran 3. Ethical Clearance 
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Lampiran 4. Penjelasan Sebelum Penelitian 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMATION FOR CONSENT ) 

Yth. Ibu Bekerja 

Di Wilayah Kerja Puskesmas Rangkah Surabaya 

Dengan Hormat, 

Saya Irmaya Paramita, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bidan, 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, akan mengajukan permohonan 

kepada Anda agar berkenan menjadi responden dalam penelitian dengan judul 

"Hubungan antara Jenis Pekerjaan Ibu dengan Keberhasilan Pemberian 

ASI Eksklusif 6 Bulan Pertama di Puskesmas Rangkah”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan jenis pekerjaan ibu dengan keberhasilan 

pemberian ASI eksklusif 6 bulan pertama. 

Kesediaan Anda dalam penelitian ini bersifat bebas tanpa ada paksaan dari 

pihak manapun. Prosedur yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

mengisi kuesioner. Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan memberikan informasi bagi subyek dan masyarakat mengenai 

hubungan antara jenis pekerjaan ibu dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif 

6 bulan pertama. Apabila anda menyetujui, saya mohon untuk menandatangani 

lembar persetujuan yang telah tersedia (inform consent). Data yang diambil dan 

disajikan akan dijaga kerahasiaannya. 

Atas perhatian dan kesediaan saudara, saya sampaikan terimakasih. 

Surabaya,…………………… 2016 

 

HormatSaya, 
Peneliti 

( Irmaya Paramita ) 

Responden 

(........................................) 
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Lampiran 5. Lembar Informed Consent 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

( INFORMED CONSENT ) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : …………………………………………………………….. 

Alamat   : …………………………………………………………….. 

No. Responden  : ……………………… (diisi oleh petugas) 

menyatakan kesediaan untuk turut berpartisipasi menjadi responden penelitian 

yang dilakukan oleh Irmaya Paramita, mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dengan judul 

penelitian “Hubungan antara Jenis Pekerjaan Ibu dengan Keberhasilan Pemberian 

ASI Eksklusif 6 Bulan Pertama di Puskesmas Rangkah”. 

Persetujuan ini saya buat secara sukarela, tanpa paksaan dan tekanan dari 

pihak manapun karena saya mengetahui bahwa keterangan yang akan saya 

berikan sangat besar manfaatnya bagi kelanjutan penelitian peneliti. 

Surabaya, ……………… 2016 

Responden 

(.......................................) 

Saksi 1 

(.......................................) 

Saksi 2 

(.......................................) 
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Lampiran 6. Kuesioner Penelitian 

HUBUNGAN ANTARA JENIS PEKERJAAN IBU DENGAN 

KEBERHASILAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF 6 BULAN 

PERTAMA DI PUSKESMAS RANGKAH 

No. Responden  : ………………. (Di isi oleh peneliti) 

Tanggal Pengisian : ………………………… 

I. Petunjuk Pengisian

1. Untuk data umum, mohon kuesioner ini dijawab sejujurnya sesuai

dengan keadaan saudara.

2. Untuk data khusus, baca dan cermati pertanyaan yang sudah tersedia dan

jawablah pertanyaan dengan mengisi salah satu jawaban yang menurut

saudara benar dengan memberi tanda (X) pada jawaban yang saudara

pilih.

3. Bila ada pengisian kuesioner yang kurang jelas responden dapat

bertanya pada peneliti

II. Data Umum

1. Umur ibu : tahun 

2. Umur bayi : bulan 

3. Jumlah anak : 

4. Pendidikan terakhir ibu : 

III. Data Khusus

1. Pekerjaan

1) Apakah pekerjaan ibu saat bayi ibu usia 0-6 bulan ?

a. PNS, ABRI (1)

b. Karyawan perusahan swasta dan badan usaha (2)

c. Wiraswasta, pedagang (3)

d. Buruh (4)

e. Pekerjaan lain, sebutkan …………………………………. (5) 

2) Penghasilan keluarga per bulan :

a. < Rp.1.000.000,00 (1)

b. Rp.1.000.000,00 – Rp.2.000.000,00 (2)
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c. > Rp.2.000.000,00 (3)

3) Berapa jarak rumah dengan tempat ibu bekerja ?

a. ≤ 10 km (1)

b. 11-20 km (2)

c. 21-40 km (3)

d. > 40 km (4)

4) Apakah ibu bekerja di luar rumah dalam sehari selama ≥ 7 jam?

a. Ya (2) b. Tidak (1)

5) Apakah waktu istirahat ibu selama bekerja ≤ 1 jam ?

a. Ya (2) b. Tidak (1)

2. Fasilitas Laktasi di Tempat Kerja

1) Apakah ada tempat penitipan anak (TPA) yang tersedia di tempat

kerja atau di sekitar lingkungan kerja ?

a. Ya (1)

b. Tidak (2)

2) Apakah ibu mempunyai ruangan kerja sendiri ?

a. Ya (1)

b. Tidak (2)

3) Apakah di tempat kerja tersedia fasilitas tempat penyimpanan ASI ?

a. Ya, sebutkan ……………………… (1) 

b. Tidak (2)

4) Apakah ada fasilitas ruangan khusus untuk menyusui di tempat kerja

ibu ?

a. Ya (1) b. Tidak (2)

3. Pemberian ASI

1) Makanan apa yang ibu berikan pada saat bayi ibu berusia 0-6 bulan ?

a. ASI saja (1)

b. Susu formula (2)

c. ASI + susu formula (3)

d. Air tajin bubur tim halus, pisang dll (selain ASI dan susu

formula) (4)
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2) Ketika bayi ibu berusia 0-6 bulan asupan pendamping apa yang ibu

berikan (kecuali vitamin dan obat) ?

a. Tidak ada (1)

b. Susu Formula (2)

c. Bubur Tim halus (3)

d. Air tajin, (4)

3) Sejak kapan ibu memberikan makanan tambahan selain ASI ?

a. 0-1 bulan (4)

b. 2-3 bulan (3)

c. 4-5 bulan (2)

d. 6 bulan (1)

4) Apa alasan ibu memberikan asupan pendamping ASI pada bayi

berusia 0-6 bulan ? *khusus untuk ibu yang memberikan makanan

tambahan selain ASI

a. ASI tidak keluar / ASI kurang (1)

b. Meniru teman, tetangga, orang terkemuka memberikan susu

botol (2)

c. Ibu sakit (3)

d. Ibu bekerja (tidak ada waktu) (4)

4. Pemberian ASI Perah

Apabila total skor 1-3 : tidak memberikan ASI perah

Apabila total skor 4 : memberikan ASI perah dengan benar

Apabila total skor 5-6 : memberikan asi perah dengan salah

1) Apakah ibu memberikan ASI perah pada bayi saat ibu bekerja ?

a. Ya (2)

b. Tidak (1)

Jika jawaban tidak, langsung ke pertanyaan no. 1 point 5

2) Jika ibu memerah ASI, bagaimana cara menyimpan ASI ?

a. Kulkas/coolpack/freezer (1)

b. Lemari makan (2)

3) Apa yang ibu lakukan ketika ibu bekerja dan tetap memberikan ASI

kepada bayi ibu ?
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a. Menyusui bayi sebelum dan sepulang kerja, serta

mempersiapkan persediaan ASI perah di lemari es selama ibu

bekerja. Tetap berusaha memompa setiap 3 jam selama bekerja

dan menyimpan di lemari es/coolpack/freezer (1)

b. Menyusui bayi sebelum dan sepulang kerja, selama ibu bekerja

diberikan susu formula (2)

c. Tetap memompa setiap 3 jam selama bekerja dan di simpan di

ruangan terbuka (2)

d. Menyusui bayi sebelum dan sepulang kerja, Saat jam istirahat

ibu pulang dan memberikan ASI (1)

5. Dukungan Suami

1. Bagaimana sikap suami terhadap keinginan ibu untuk tetap menyusui

sendiri bayinya meskipun ibu telah masuk kerja kembali ?

a. Mendukung penuh (1)

b. Tidak bersikap apa-apa atau terserah ibu (2)

c. Melarang atau tidak mendukung (2)

6. Sikap ibu bekerja terhadap pemberian ASI eksklusif pada bayinya

Petunjuk Pengisian :

Berikan tanda (√) pada kolom yang tersedia, pada jawaban yang paling

sesuai dengan pilihan anda.

Sangat tidak setuju (5), tidak setuju (4), tidak tahu (3), setuju (2), sangat

setuju (1)

Penilaian sikap dikatakan positif, jika total skor ≤ 30

Penilaian sikap dikatakan negatif, jika total skor > 30

NO. PERTANYAAN Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju 

Tidak 
Tahu 

Setuju Sangat 
Setuju 

1 Cuti melahirkan lebih 
dari 3 bulan seharusnya 
diberikan kepada wanita 
yang bekerja 

2 Ibu yang bekerja harus 
diijinkan untuk menyusui 
bayinya atau memerah 
ASI dalam jam kerja 

3 Ibu yang bekerja tidak 
perlu menyusui bayinya 
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secara eksklusif (6 bulan) 
4 Peran suami tidak penting 

dalam mendukung 
keberhasilan menyusui 
pada ibu bekerja 

5 Menyusui memberikan 
citra keibuan dan 
kewanitaan bagi seorang 
ibu 

6 Ibu yang bekerja harus 
menyusui sesering 
mungkin bila sedang 
berada di rumah 

7 Ibu yang bekerja tidak 
dapat menyusui bayinya 
secara eksklusif karena 
keterbatasan waktu 
menyusui dan beban 
pekerjaan 

8 Ibu yang bekerja harus 
membiasakan bayi 
menyusu dari botol 

9 Jika suami tidak 
membantu pekerjaan 
rumah tangga / mengurus 
bayi, ibu yang bekerja 
akan mengalami 
kesulitan untuk 
memberikan ASI 
eksklusif 

10 Saya akan merasa 
bahagia jika dapat 
bekerja dan tetap 
menyusui secara 
eksklusif 
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Lampiran 7. Hasil Uji Validitas Kuisioner 

Pertanyaan 

(Pemberian 

ASI) 

r hitung 

(corrected 

item) 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

r tabel Keterangan 
Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

1 0,868 

0,4438 

Valid 

0,851 

Reliable 

2 0,837 Valid 
Tidak 

reliable 

3 0,618 Valid 
Tidak 

reliable 

4 0,591 Valid 
Tidak 

reliable 

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.851 .881 4 

Item-Total Statistics 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 5.80 8.274 .868 .814 .740 

P2 6.25 9.461 .837 .778 .778 

P3 5.85 9.292 .618 .523 .839 

P4 6.85 7.503 .591 .445 .892 
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Pertanyaan 

(Pemberian 

ASI Perah) 

r hitung 

(corrected 

item) 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

r tabel Keterangan 
Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

1 1,000 

0,4438 

Valid 

1,000 

Tidak 

Reliable 

2 1,000 Valid 
Tidak 

Reliable 

3 1,000 Valid 
Tidak 

Reliable 

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

1.000 3 

Item-Total Statistics 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q1 1.30 .958 1.000 1.000 

Q2 2.30 .958 1.000 1.000 

Q3 2.30 .958 1.000 1.000 
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Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure. 

Pertanyaan 

(Sikap Ibu 

Bekerja) 

r hitung 

(corrected 

item) 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

r tabel Keterangan 
Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

1 0,334 

0,4438 

Tidak Valid 

-0,085

Tidak 

Reliable 

2 -0,030 Tidak Valid 
Tidak 

Reliable 

3 0,124 Tidak Valid 
Tidak 

Reliable 

4 -0,289 Tidak Valid 
Tidak 

Reliable 

5 0,153 Tidak Valid 
Tidak 

Reliable 

6 -0,011 Tidak Valid 
Tidak 

Reliable 

7 -0,495 Tidak Valid 
Tidak 

Reliable 

8 0,328 Tidak Valid 
Tidak 

Reliable 

9 0,038 Tidak Valid 
Tidak 

Reliable 

10 -0,012 Tidak Valid 
Tidak 

Reliable 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alphaa N of Items 

-.085 10 

a. The value is negative due to a negative

average covariance among items. This violates 

reliability model assumptions. You may want to 

check item codings. 
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Item-Total Statistics 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

s1 24.55 6.261 .334 -.342a 

s2 24.40 7.200 -.030 -.071a 

s3 22.10 7.147 .124 -.172a 

s4 22.05 8.787 -.289 .046 

s5 24.75 7.461 .153 -.157a 

s6 24.20 7.011 -.011 -.090a 

s7 23.05 10.576 -.495 .352 

s8 23.30 5.589 .328 -.436a 

s9 23.80 6.484 .038 -.148a 

s10 24.95 7.313 -.012 -.086a 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This

violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
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Lampiran 8. Hasil Analisa Statistik 

1. Hubungan antara Pekerjaan dengan Pemberian ASI Eksklusif
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2. Hubungan antara Pendidikan dengan Pemberian ASI Eksklusif
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3. Hubungan antara Umur dan Pemberian ASI Eksklusif
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4. Hubungan antara Jarak Ibu Bekerja dengan Pemberian ASI Eksklusif
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5. Hubungan antara Pemberian Asi Perah dengan Pemberian ASI Eksklusif
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6. Hubungan antara Sikap Ibu Bekerja dengan Pemberian ASI Eksklusif
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7. Hubungan antara Penghasilan dengan Pemberian  ASI Eksklusif
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8. Hubungan antara Dukungan Suami dengan Pemberian ASI Eksklusif
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9. Hubungan antara Lama Bekerja Dengan Pemberian ASI Eksklusif
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10. Hubungan antara Tempat Menyimpan ASI dengan Pemberian ASI
Eksklusif
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11. Hubungan antara Ruang Memerah dengan Pemberian ASI Eksklusif

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA JENIS ... IRMAYA PARAMITA



Lampiran 9. Lembar Konsultasi 

1. Lembar Konsultasi Hermina Humune, S. Kp., M.Kes
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2. Lembar Konsutasi Dwiyanti Puspitasari, dr., DTM&H,MCTM(TP),
Sp.A(K).
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Lampiran 10. Berita Acara Perbaikan Skripsi 

1. Berita Acara Perbaikan Skripsi Dr.Budi Utomo, dr., M.Kes
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2. Berita Acara Perbaikan Skripsi Dwiyanti Puspitasari, dr., DTM&H,
MCTM(TP)., Sp.A (K)
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3. Berita Acara Perbaikan Skripsi Hermina Humune, S. Kp., M.Kes

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA JENIS ... IRMAYA PARAMITA


	1. Sampul Depan
	2. Sampul Dalam
	3. Prasyarat Gelar
	4. Surat Pernyataan
	5. Lembar Persetujuan
	6. Penetapan Panitia Penguji
	7. Lembar Pengesahan
	8. Ucapan Terima Kasih
	9. Ringkasan
	10. Abstract
	11. Daftar Isi
	12. Daftar Tabel
	13. Daftar Gambar
	14. Daftar Lampiran
	15. Daftar Singkatan, Istilah, dan Arti Lambang
	16. Bab 1 Pendahuluan
	17. Bab 2 Tinjauan Pustaka
	18. Bab 3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian
	19. Bab 4 Metode Penelitian
	20. Bab 5 Hasil dan Analisis Hasil Penelitian
	21. Bab 6 Pembahasan
	22. Bab 7 Penutup
	23. Daftar Pustaka
	24. Lampiran

