
RINGKASAN 

              Berdasarkan Kemenkes RI 2015 cakupan pemberian ASI eksklusif di 

Indonesia pada bayi 0-6 bulan tergolong rendah, pada tahun 2014 (52,3%) dan pada 

tahun 2015 menjadi (55,7%). Cakupan ASI eksklsusif dikatakan tinggi jika dapat 

memenuhi target yaitu (90%). Rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif di 

indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya kurangnya pengetahuan ibu 

tentang manfaat ASI, kekhawatiran ibu akan produksi ASI nya yang sedikit dan 

bening, ibu bekerja, kurang memahami tata laksana laktasi yang benar, produksi ASI 

yang kurang, dukungan dari berbagai pihak yang masih kurang, salah satunya 

dukungan suami (Priscilla dkk, 2014).  

        Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara dukungan 

suami dengan  keberhasilan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas 

Tambak Wedi Surabaya. 

  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik 

observasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 66 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 

proportional random sampling. Hasil penelitian ini adalah seluruh responden yang 

mempunyai bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tambak Wedi Surabaya. 

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai yang signifikansi sebesar 0,01 (p < 0,05) 

artinya terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan suami dengan 

keberhasilan pemberian ASI Eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Tambak Wedi 

Surabaya. Mayoritas (58,3%) responden yang mendapat dukungan suami baik 
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berhasil menyusui eksklusif, untuk yang mendapat dukungan suami cukup masing-

masing (50,0%) responden berhasil menyusui eksklusif, untuk yang mendapat 

dukungan suami kurang mayoritas (92,3%) tidak berhasil menyusui eksklusif. Setelah 

dilihat dari karakteristik responden ditemukan dari 5 responden yang mendapat 

dukungan suami baik tetapi tidak berhasil memberikan ASI eksklusif bisa 

dikarenakan pada 3 responden yang pendidikannya hanya tamat pendidikan dasar dan 

2 responden bisa dikarenakan usianya lebih dari 35 tahun sehingga dapat 

mempengaruhi produksi ASI. 

     Kesimpulan dalam penelitian ini adalah mayoritas responden (58,3%) yang 

berhasil ASI eksklsusif di pengaruhi oleh dukungan suami yang baik dan mayoritas 

responden (92,3%) yang tidak berhasil di pengaruhi oleh dukungan suami yang 

kurang. Sesuai dengan hasil penelitian, diharapkan adanya upaya-upaya untuk 

mencegah kegagalan dalam memberikan ASI eksklusif, seperti : meningkatkan 

pemberian informasi kepada keluarga mengenai pentingnya dukungan suami untuk 

mencapai keberhasilan ASI eksklusif, membentuk kelas bapak untuk di berikan 

pendidikan kesehatan. Peneliti selanjutnya di harapkan dapat melanjutkan dan 

mengembangkan penelitian tentang faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan pemberian ASI eksklusif. 
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ABSTRACT 
 

Background: The exclusive breastfeeding is the best food for baby age 0-6 months. 
Many factors can affect the successful of the exclusive breastfeeding , one of them is 
support from husband. This research aims to know the corelation between  husband 
support and exclusive breastfeeding success in the health center Tambak Wedi 
Surabaya. Method : The research uses cross sectional method . The study takes 
population from mothers of baby age 6-12 months. It takes 66 from 142 mother as a 
sample of this research. The sample using proportional random sampling based on 
cluster, it takes randomly so aeach element of the population has the same 
opportunity to be sample of research. The data collect from the health center of 
Tambak Wedi Surabaya. The technique of collecting data Is questionnaire. The 
techniques of analysis data  is Sperman test. Results : Majority ( 65,2 % ) of the 
respondents who got less support from the husband became unsuccessful exclusive 
breastfeeding. The bivariate data analysis by Chi Square test get significant value p = 
0.01. p= value < ɑ ( 0,05 ) shows Ho is rejected. Which means there is a significant 
corelaton between husband support with the succes of giving exclusive breastfeeding 
in healt center Tambak Wedi Surabaya. Conclusion: The lack husband support affect 
became unsuccessful exclusive breastfeeding the reist corelation between husband 
sport with the succes of giving exclusive breastfeeding in healt center Tambak Wedi 
Suarabaya. 
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