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ABSTRAK 

HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN, PARITAS DAN METODE 

PERSALINAN DENGAN ONSET LAKTASI PADA IBU POSTPARTUM  

DI RS DKT GUBENG POJOK SURABAYA 

 

Onset laktasi adalah salah satu indikator terjadinya fase laktogenesis II 

yang di ukur dengan persepsi ibu kapan ibu merasakan payudara terasa keras, 

penuh atau berat dan sampai air susu atau kolostrum keluar, pemberian awal air 

susu ibu (ASI) sangat penting karena banyak memberikan manfaat bagi ibu dan 

bayi, minggu pertama setelah persalinan merupakan masa kritis dalam 

pembentukan ASI, pada masa ini ibu dan bayinya belajar menyusui. Proses awal 

laktasi tidak selalu berjalan dengan baik, adakalanya ibu dan bayi mengalami 

berbagai kendala yang menghalangi atau menyulitkan proses laktasi, terutama 

merupakan pengalaman pertama bagi ibu primipara yang memiliki tingkat 

pengetahuannya yang rendah tentang laktasi sehingga menghambat praktek 

pemberian ASI. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi onset laktasi dan 

menganalisis pengetahuan, paritas dan metode persalinan pada ibu postpartum di 

RS DKT Gubeng Pojok Surabaya. Alat ukur kuesioner pengetahuan telah 

divalidasi dengan nilai r > 0,514 dan reabilitas dengan nilai alpha 0,779 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 

pedekatan kohor prospektif. Teknik pengambilan sampel menggunakan systematic 

random sampling dengan sampel sebanyak 50 responden  

Analisis multivariable menggunakan regresi logistik ganda dengan α = 

0,05. hasil analisis menunjukan: pengetahuan (p=0,026;RR=15,396), paritas 

(p=0,024;RR=7,227), dan metode persalinan (p=0,021; RR=11,324) 

Kesimpulan penelitian pada analisis multivariabel pengetahuan, paritas 

dan metode persalinan memiliki hubungan dengan onset laktasi, sedangkan IMD 

tidak berhubungan dengan onset laktasi. 

 

Kata Kunci : Onset Laktasi, Pengetahuan, Paritas. Metode Persalinan, IMD 
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