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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE FACTORS RELATED TO EXCLUSIVE 

BREASTFEEDING BY FACTORIES WORKER MOTHERS IN 

KALIRUNGKUT HEALTH CENTER SURABAYA 

 

 

Cross-Sectional Research 

 

By : Vony Nurul Khasanah 

 

Introduction: Breast Milk (ASI) becomes the best nutrition for babies. Low intake 

of exclusive breastfeeding is a threat of child growth and development. 

Breastfeeding becomes every mother's right. Several factors influence mother’s role 

in breastfeeding, such as working mothers. Mothers who work in factories cause 

increasing failure in breastfeeding. Working mothers have difficulties in giving 

exclusive breastfeeding to their babies. In fact, 45 - 60% workforce in industrialized 

countries are mostly reproductive age women. This study aims to analyze factors 

related to exclusive breastfeeding by factories worker mothers in Kalirungkut 

Health Center Surabaya. Method: This study was a descriptive analytic with a 

cross-sectional approach. The population was mothers who had babies aged 6 - 12 

months and worked at factory in Kalirungkut Health Center Surabaya. There were 

65 respondents which obtained from the purposive sampling technique. The 

independent variables were knowledge, attitude, availability of breastfeeding 

facilities, superiors and colleagues support. The dependent variable was exclusive 

breastfeeding by factories worker mothers. The data collection used a questionnaire 

and analyzed using chi-square with a significance level of α <0.05. Results: The 

results showed the variable of knowledge (p = 0.043), attitude (p = 0.018), 

availability of breastfeeding facilities (p = 0.007), superiors support (p = 0.009), 

colleagues support (p = 0.188). Discussion: For further research, it is expected to 

make a program design of behavior intervention module on exclusive breastfeeding 

for factories worker mothers in increasing exclusive breastfeeding coverage rate. 

Also adding other factors influence factories worker mothers in giving exclusive 

breastfeeding. 

 

Keywords: exclusive breastfeeding, factories worker mothers, breastfeeding. 
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ABSTRAK 

 

ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN 

ASI EKSKLUSIF OLEH IBU PEKERJA PABRIK DI WILAYAH 

PUSKESMAS KALIRUNGKUT SURABAYA 

 

 

Penelitian Cross Sectional 

 

Oleh : Vony Nurul Khasanah 

 

Pendahuluan : Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi terbaik bagi bayi. Rendahnya 

asupan ASI Eksklusif menjadi ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Menyusui merupakan hak setiap ibu, banyak faktor yang mempengaruhi 

peran ibu dalam memberikan ASI salah satunya adalah ibu bekerja. Terutama pada 

ibu pekerja pabrik masih dianggap sebagai salah satu faktor penyebab tingginya 

angka kegagalan pemberian ASI dan mengalami kesulitan apabila harus bekerja 

sambil memberikan ASI Eksklusif. Padahal di negara-negara industri 45 – 60% 

tenaga kerja merupakan wanita usia reproduktif. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI Eksklusif oleh ibu 

pekerja pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya. Metode : Penelitian 

ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai bayi usia 6 – 12 bulan 

yang bekerja di pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya. Sampel 

penelitian sebanyak 65 responden yang diperoleh dari teknik purposive sampling. 

Variabel independen adalah pengetahuan, sikap, ketersesiaan fasilitias menyusui, 

dukungan dari atasan dan dukungan dari rekan kerja. Variabel dependen adalah 

pemberian ASI Eksklusif oleh ibu pekerja pabrik. Pengumpulan data menggunakan 

kuesioner dan dianalisis menggunakan chi-square dengan derajat kemaknaan α 

<0,05. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabael pengetahuan 

(p=0,043), sikap (p=0,018), ketersediaan fasilitas menyusui (p=0,007), dukungan 

dari atasan (p=0,009) dan dukungan dari rekan kerja (p=0,188). Diskusi : Penelitian 

lebih lanjut diharapkan membuat rancangan program intervensi perilaku pemberian 

ASI Eksklusif untuk ibu pekerja pabrik dalam meningkatkan angka cakupan ASI 

Ekslusif, serta menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ibu 

bekerja di pabrik dalam memberikan ASI Ekklusif. 

 

Kata Kunci : ASI Eksklusif, ibu pekerja pabrik, pemberian ASI 
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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. ASI sangat diperlukan 

untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak. ASI eksklusif merupakan 

makanan dan minuman yang diberikan pada bayi secara eksklusif sejak dilahirkan 

selama enam bulan tanpa adanya cairan atau makanan padat lain kecuali mineral, 

vitamin dan obat dalam bentuk pemberian secara oralit, tetes, atau sirup 

(Kementerian Kesehatan RI, 2017). WHO tahun 2017 menjelaskan bahwa 

pemberian ASI eksklusif dianjurkan sampai usia 6 bulan dan setelah berumur lebih 

dari 6 bulan dapat diberikan makanan tambahan yang mendukung ASI. 

Pemberian ASI eksklusif dipengaruhi oleh informasi yang akurat, dukungan 

keluarga, sistem pelayanan kesehatan serta dukungan tokoh masyarakat (WHO, 

2017). Upaya pemberian ASI eksklusif memiliki manfaat yang besar bagi bayi 

dalam meningkatkan kekebalan tubuh dan sebagai nutrisi, hal tersebut dikarenakan 

kandungan zat gizi dalam ASI mengandung protein, karbohidrat, lemak dan mineral 

yang dibutuhkan bayi dalam jumlah yang seimbang serta berperan dalam menekan 

angka kematian bayi. Pemberian ASI saja dalam usia 6 bulan dapat mempengaruhi 

angka kematian bayi (AKB) dikarenakan kandungan dalam ASI yang dapat 

meningkatkan dan mempertahankan sistem kekebalan tubuh pada bayi. Kandungan 

yang luar biasa pada ASI dapat menghindari bayi dari tidak mudah terserang 

penyakit infeksi. 
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Angka kematian bayi (AKB) adalah indikator keberhasilan pembangunan 

terhadap sektor kesehatan, salah satu indikator tersebut adalah bayi mendapat ASI 

eksklusif selama enam bulan. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 

(SDKI) tahun 2012 menunjukkan Angka Kematian Bayi (AKB) yang terjadi di 

Indonesia juga relatif tinggi, berjumlah 32 per 1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 

144.000 bayi (SDKI, 2012). Tahun yang sama pula, data WHO menunjukkan 

bahwa angka AKB di dunia sebesar 35 per 1.000 kelahiran hidup. Sekitar 40% dari 

total kematian bayi terjadi pada bulan pertama kehidupannya (Depkes RI, 2013). 

Hal tersebut belum memenuhi target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 

2015 hingga saat ini dilanjutkan dengan Sustanble Development Goals (SDGs) atau 

Tunjangan Pembangunan Berkelanjutan 2030, yakni menurunkan AKB menjadi 23 

per 1.000 kelahiran hidup (Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

Masalah yang menyebabkan ibu yang bekerja di pabrik tidak dapat 

memberikan ASI Eksklusif disebabkan oleh ibu yang bekerja di pabrik cenderung 

mempunyai ritme dan sistem kerja yang berbeda dengan pekerjaan yang lain, 

sehingga lebih sulit untuk bisa menerapkan ASI Eksklusif. Ibu yang bekerja di 

pabrik dalam saat bekerja waktu dan sistem kerja ibu ditargertkan atas pekerjaan 

dalam setiap hari harus memenuhi target produksi yang telah ditentukan dalam 

memenuhi pekerjaan. Hasil studi pendahuluan pada tanggal 20 Maret 2018 melalui 

wawancara pada tiga ibu yang bekerja di pabrik bumbu wilayah Surabaya 

didapatkan bahwa setelah ibu melewati cuti melahirkan dan kembali bekerja, ibu 

hanya memberikan ASI saja kurang dari 6 bulan, melainkan memberikan ASI pada 

bayi di usia 0 – 6 bulan dengan kombinasi susu formula serta terdapat ibu yang 

sudah memberikan makanan tambahan. Hal ini dipertegas dengan pernyataan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG.... VONY NURUL K.



3 

 

 

mereka tidak memberikan ASI secara eksklusif karena sibuk bekerja sebab sumber 

daya pendapatan suami mereka kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, 

sehingga mereka para ibu memilih bekerja untuk membantu suami. Ibu bekerja 

memberikan ASI eksklusif sering kali mengalami hambatan karena jam kerja yang 

sangat terbatas dan kesibukan dalam melaksanakan pekerjaan (Sari, Mulyono and 

Andarsari, 2012). Penelitian yang dilakukan (Listyaningrum and Vidayanti, 2016) 

menyatakan terdapat ada hubungan antara pengetahuan dan motivasi ibu tentang 

ASI eksklusif dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di pabrik. 

Beberapa penelitian tentang pemberian ASI eksklusif di Indonesia melaporkan 

bahwa, masih sedikit ibu yang tetap memberikan ASI setelah kembali bekerja 

(Dewi, 2009). Menurut (Weber D., A., Nolan M. and M. & Rissel, 2011) kembali 

bekerja adalah alasan utama berhenti menyusui, dari 60% wanita yang berniat terus 

menyusui namun hanya 40% yang melakukan. Di Indonesia sendiri, seruan untuk 

memberikan ASI eksklusif sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif. 

Ibu bekerja masih dianggap sebagai salah satu penyebab dari tingginya 

angka kegagalan dalam menyusui. Hal ini sangat mengkhawatirkan, seperti yang 

diketahui bahwa di negara-negara industri seperti di Indonesia, sebanyak 45 – 60% 

tenaga kerja merupakan wanita usia reproduktif (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 

2013). Menyusui adalah hak setiap ibu, tidak terkecuali yaitu ibu pekerja. Menurut 

hasil Konvensi Organisasi Pekerja Internasional, tempat kerja wajib 

memberlakukan cuti melahirkan dalam waktu 14 minggu dan menyediakan sarana 

pendukung ibu menyusui. Undang-undang Perburuhan di Indonesia No. 1 Tahun 
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1951 menyatakan bahwa tempat kerja wajib memberikan cuti melahirkan selama 

12 minggu dan kesempatan menyusui 2 × 30 menit selama jam kerja. 

Laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan jumlah tenaga kerja wanita meningkat setiap tahun. Tahun 2015, 38% 

dari 120 juta pekerja di Indonesia adalah wanita. Berdasarkan data 

penempatan/pemenuhan tenaga kerja perempuan di Jawa Timur, pada tahun 2015 

terdapat 151.690 tenaga kerja perempuan, kemudian pada tahun 2016 jumlah 

meningkat hampir 70% dari tahun sebelumnya yakni sebesar 255.330 tenaga kerja 

perempuan. Data terakhir yang didapatkan hingga bulan Oktober 2017 terdapat 

200.331 tenaga kerja perempuan. Dapat diidentifikasi bahwa terjadi peningkatan 

tenaga kerja perempuan setiap tahun (BPS, 2017). Banyak ibu menyusui yang 

bekerja sehingga tidak dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau kurang 

optimal dalam memberikan ASI eksklusif (Badan Pusat Statistik, 2014). Cakupan 

ASI eksklusif di Indonesia secara nasional sampai usia enam bulan adalah sebesar 

29,5%, mengacu pada target renstra tahun 2016 yang sebesar 42%, maka secara 

nasional cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai usia enam bulan 

belum mencapai target (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Sementara cakupan bayi 

yang mendapat ASI eksklusif di Provinsi Jawa Timur tahun 2016 sebesar 74%, 

secara keseluruhan pencapaian belum memenuhi target yang telah ditetapkan 77% 

(Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2017). Laporan Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Timur 2017 menyatakan bahwa kota Surabaya memiliki tingkat pemberian 

ASI eksklusif sebesar 65,1%. Hal tersebut belum mencapai target yang telah 

ditetapkan pemeritah yaitu 80% (Kementerian Kesehatan RI, 2015). 
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Kecamatan Rungkut dan tepatnya di wilayah Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya dikenal dengan sebagai wilayah yang memiliki daerah industri yang luas 

di Surabaya. Tahun 2015 bayi yang mendapatkan ASI eksklusif data dari 

Puskesmas Kalirungkut sebesar 52,08% (Dinkes Kota Surabaya, 2015). Hasil ini 

menunjukkan bahwa pencapaian ASI eksklusif di wilayah Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya belum memenuhi target. Berbagai faktor penyebab rendahnya pemberian 

ASI eksklusif antara lain semakin banyak ibu yang bekerja untuk membantu 

perekonomian rumah tangga dan iklan susu formula yang semakin gencar (Dinkes, 

2015). Faktor yang menjadi penghambat keberhasilan menyusui pada ibu bekerja 

antara lain singkat waktu cuti kerja, dukungan tempat kerja, singkatnya waktu 

istirahat saat bekerja (waktu untuk memerah ASI tidak mencukupi), tidak terdapat 

ruangan yang layak untuk memerah ASI, tidak ada lemari penyimpan ASI, faktor 

kelelahan, pengaruh budaya yang dianut, perasaan malu ketika memerah ASI di 

tempat kerja, pengetahuan ibu tentang manajemen laktasi yang kurang (Ikatan 

Dokter Anak Indonesia, 2013). 

Pada ibu yang bekerja, sangat penting untuk mengetahui manajemen laktasi. 

Manajemen laktasi merupakan salah satu dari upaya yang dilakukan dalam 

mencapai keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Manajemen laktasi sangat 

dibutuhkan bagi seorang ibu khususnya ibu yang bekerja agar tetap dapat 

memberikan ASI eksklusif (Perinasia, 2011). Perilaku menyusui secara eksklusif 

tidak hanya didukung oleh faktor manajemen laktasi saja tetapi juga dipengaruhi 

oleh faktor perilaku kesehatan. Dalam teori Lawrence Green bahwa perilaku 

kesehatan ibu termasuk di dalam perilaku menyusui secara eksklusif pada ibu yang 

bekerja di pabrik dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor predisposisi 
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(predisposing), faktor pendukung (enabling) dan faktor pendorong (reinforcing). 

Faktor predisposisi (predisposing) merupakan faktor dari diri individu ibu untuk 

melakukan praktik kesehatan. Pengetahuan dan sikap ibu tentang ASI Eksklusif 

merupakan aspek penting dalam melaksanakan perilaku menyusui secara eksklusif. 

Sikap terhadap pemberian ASI dipengaruhi oleh pengetahuan yang baik tentang 

pentingnya ASI sehingga dapat mendorong keinginan ibu untuk memberikan ASI 

Eksklusif pada bayi. Dalam upaya untuk mempercepat praktik perilaku tersebut 

dipengaruhi pula oleh faktor pendukung (enabling), tersedianya fasilitas sarana 

kesehatan dalam menyusui pada tempat ibu yang bekerja di pabrik akan mendukung 

dan memungkinkan terwujudnya perilaku kesehatan ibu menyusui secara eksklusif. 

Faktor reinforcing merupakan faktor pendorong dalam melaksanakan perilaku 

menyusui secara eksklusif, terlaksana perilaku menyusui secara eksklusif juga 

diperkuat dengan adanya dukungan sosial di tempat ibu yang bekerja di pabrik. 

Dukungan dari tempat kerja dapat di dapatkan dari dukungan atasan serta dukungan 

dari rekan kerja yang akan mempengaruhi dan mendorong ibu dalam melaksanakan 

perilaku kesehatan menyusui secara eksklusif. Pada penelitian ini dilakukan analisis 

terhadap faktor yang berpengaruh pada perilaku pemberian ASI secara eksklusif 

oleh ibu pekerja pabrik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan pemberian ASI 

eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI 

eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis faktor pengetahuan ibu yang berhubungan dengan pemberian 

ASI eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya 

2. Menganalisis faktor sikap ibu yang berhubungan dengan pemberian ASI 

eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya 

3. Menganalisis faktor ketersediaan fasilitas menyusui yang berhubungan 

dengan pemberian ASI eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah 

Puskesmas Kalirungkut Surabaya 

4. Menganalisis faktor dukungan dari atasan yang berhubungan dengan 

pemberian ASI eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas 

Kalirungkut Surabaya 

5. Menganalisis faktor dukungan dari rekan kerja yang berhubungan dengan 

pemberian ASI eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas 

Kalirungkut Surabaya 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu 

keperawatan khususnya dalam bidang ilmu keperawatan maternitas dalam 

menganalisis faktor yang menentukan perilaku berhubungan dengan 

pemberian ASI eksklusif oleh ibu pekerja pabrik dan khususnya dalam 

mensukseskam keberhasilan program pemberian ASI eksklusif. 

1.4.2 Praktis 

1. Bagi responden diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi positif 

umtuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran diri tentang pentingnya 

pemberian ASI eksklusif pada ibu yang bekerja sehingga ibu tidak 

memberikan ASI dengan penambahan makanan atau pemberian susu 

formula bada bayi usia 0 – 6 bulan. 

2. Bagi peneliti dapat menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti dalam 

menganalisis pengaruh faktor yang menentukan perilaku pemberian ASI 

eksklusif oleh ibu yang bekerja di pabrik. 

3. Bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan dapat memberikan gambaran 

dan informasi untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang pemberian 

ASI eksklusif pada ibu yang bekerja serta lebih memberikan motivasi bagi 

ibu dalam memberikan ASI eksklusif. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Air Susu Ibu (ASI) 

2.1.1 Definisi 

ASI merupakan makanan utama bagi bayi yang mengandung nutrisi dan 

kalori yang tinggi, sangat dibutuhkan oleh bayi baru lahir pada masa awal 

kehidupan untuk tumbuh kembang hingga usia 2 tahun (Kemenkes RI, 2014). Air 

Susu Ibu (ASI) merupakan suatu emulsi lemak yang berada dalam larutan protein, 

laktosa dan garam-garam organik yang dikeluarkan oleh kedua payudara ibu. ASI 

merupakan makanan utama bayi. ASI merupakan satu-satunya makanan tunggal 

paling komplit kandungan gizinya bagi bayi hingga usia 6 bulan. Terdapat suatu 

enzim yang bertugas untuk mencerna ASI tersebut, sehingga memudahkan organ 

pencernaan bayi untuk menyerap dan mencerna gizi yang dikandung oleh ASI. 

Sistem pencernaan bayi belum memiliki cukup enzim pencernaan makanan, maka 

sudah seharusnya bayi hanya diberikan ASI saja hingga usia bayi mencapai 6 bulan 

tanpa tambahan minuman atau makanan apapun (Kristianto and Sulistyarini, 2013). 

ASI merupakan suatu cairan yang mengandung sel-sel hidup seperti 

hormone, sel darah putih, antibody, faktor-faktor pertumbuhan, enzim, serta zat 

yang dapat membunuh bakteri dan virus (Roesli, 2010). Di dalam ASI terkandung 

banyak nutrisi dan kalori yang sangat dibutuhkan oleh bayi, khususnya bayi baru 

lahir. ASI merupakan makanan utama bayi yang memiliki banyak kandungan gizi 

yang tidak dimiliki oleh makanan lain, dan bermanfaat untuk pertumbuhan dan 

perkembangan bayi, serta sebagai pertahanan dari berbagai penyakit (Suryaningsih, 

2012). 
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2.1.2 Produksi ASI 

Produksi ASI adalah rangkaian proses menyusui yang dimulai dari ASI 

diproduksi hingga proses bayi menghisap serta menelan ASI. Proses ini dipengaruhi 

oleh keadaan sebelum dan saat kehamilan. Pada kehamilan trimester II terjadi 

perubahan pada payudara, yakni terjadi pembesaran payudara dikarenakan 

pertumbuhan dan diferensiasi dari lobulalveolar dan sel epitel payudara. Saat 

terjadi pembesaran payudara, terjadi peningkatan hormon prolactin dan laktogen 

plasenta aktif untuk memproduksi ASI. Terjadinya proses pengeluaran air susu 

dirangsang oleh hisapan mulut bayi pada putting payudara ibu. Rangsangan pada 

kelenjar pituitary anterior dimaksudkan untuk memproduksi hormon prolactin 

dalam pengeuaran air susu. Pengeluaran air susu tergantung pada let down reflex, 

isapan putting pada bayi dapat merangsang serabut otot halus di dalam dinding 

saluran susu, sehingga terjadi sekresi air susu (Walyani, 2015). Beberapa faktor 

yang mempengaruhi produksi ASI, yaitu : 

1. Makanan Ibu. Ibu perlu memperhatikan jumlah dan memenuhi kalori, 

protein, lemak, vitamin dan mineral dengan baik untuk membentuk 

produksi ASI yang baik. Ibu dianjurkan mengonsumsi air putih 

sebanyak 8 – 12 gelas/hari. 

2. Stress. Adanya kecemasan yang berujung stress pada saat ibu menyusui 

dapat menjadi inhibitor dalam keberlangsungan proses menyusui yang 

mengakibatkan proses pengeluaran ASI terhambat. 

3. Bayi lahir premature, yaitu kelahiran bayi pada umur kehamilan kurang 

dari 34 minggu menyebabkan bayi yang lahir dalam kondisi lemah dan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG.... VONY NURUL K.



11 

 

 

tidak mampu menghisap secara efektif mengakibatkan rangsangan 

produksi ASI kurang. 

Kunci dari produksi dan pengaliran ASI yaitu rasa percaya diri ibu dan 

menyusui sesuka bayi dengan posisi dan peletakkan yang baik (Handy, 2015). 

2.1.3 Jenis-jenis ASI 

Berdasarkan waktu produksinya, ASI dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu : 

1. Kolostrum 

Prasetyono (2012) menjelaskan kolostrum adalah cairan yang 

berwarna kekuningan dan konsistensi kental yang disekresi pertama kali 

oleh kelenjar payudara. Kolostrum disekresi oleh kelenjar payudara pada 

hari pertama hingga ketiga sejak masa laktasi. Di dalam kolostrum terdapat 

banyak protein dan antibodi untuk mempertahankan kesehatan bayi. 

Antibodi yang terkandung di dalam kolostrum memberikan kekebalan 

tubuh pada bayi baru lahir terhadap infeksi bakteri berbahaya. Growth 

factor membantu dalam mematangkan saluran pencernaan bayi, sehingga 

tubuh bayi terlindungi dari alergi dan intoleran terhadap makanan lain 

(Nurima, 2015). 

2. Air susu masa peralihan (masa transisi) 

Merupakan ASI yang dihasilkan oleh kolostrum menjadi ASI 

mature. ASI masa peralihan yang disekresi mulai hari ke empat sampai hari 

ke sepuluh. Pada masa ini, ASI mengandung lemak dan kalori yang lebih 

tinggi dan protein lebih rendah daripada kolostrum. Volume ASI yang 

dihasilkan makin meningkat (Prasetyono, 2012). ASI transisi mengandung 

protein yang lebih rendah dibanding kolostrum. Namun kandungan lemak 
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dan karbohidrat ASI transisi lebih tinggi dibanding kolostrum dan volume 

pada ASI transisi meningkat (Hilala, 2013). 

3. ASI matang/mature milk 

ASI yang disekresikan pada sekitar hari ke 10 setelah kelahiran. ASI 

matang disekresi dalam jumlah yang lebih banyak daripada kolostrum. ASI 

matang ini berwarna putih kekuning-kuningan, warna ini diakibatkan warna 

dari garam Ca-caseniat, riboflavin dan akroten yang terdapat di dalamnya. 

Sifat dari ASI ini adalah tidak menggumpal jika dipanaskan. Di dalam ASI 

matang terdapat anti mikrobakterial faktor antara lain antibodi terhadap 

bakteri dan virus, sel (fagosit granulosit dan makrofag dan limfosit tipe T), 

enzim (lisozim, laktoperoksidase, lipase, katalase, fosfatase, amilase, 

alkalinfosfatase), protein, hormon-hormon, resistance factor terhadap 

stafilokokus, komplemen (Soetjiningsih, 2008). Ketika ASI matang ini 

disekresikan, terjadi beberapa kondisi fisiologis yang secara klinis dapat 

dilihat yakni, payudara menjadi terasa berat, keras dan penuh (Suryaningsih, 

2012). ASI mature terus berubah di sesuikan dengan kebutuhan 

perkembangan bayi sampai 6 bulan. Tipe ASI mature antara lain: 

a. Foremilk 

Disebut juga sebagai air susu yang keluar pertama kali. Di dalam air 

susu ini terkandung sekitar 1 – 2% lemak dan terlihat encer, dan 

tersimpan dalam saluran penyimpanan. Jumlah air susu ini sangat 

banyak dan memiliki manfaat untuk menghilangkan rasa haus pada bayi 

(Prasetyono, 2012). 
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b. Hindmilk 

Hindmilk keluar setelah foremilk habis, yaitu ketika masa menyusui 

hampir selesai. Sifat dari hindmilk yakni kental, dan penuh lemak 

bervitamin. Hindmilk kaya akan lemak, sehingga memberikan efek 

kenyang pada bayi. Air susu ini memberikan sebagian besar energy yang 

dibutuhkan oleh bayi dan sangat bermanfaat dalam pertumbuhan fisik 

anak (Prasetyono, 2012). 

2.1.4 Komposisi Nutrisi dalam ASI 

Kandungan utama ASI adalah protein, lemak dan laktosa yang didapatkan 

dari hasil sekresi sel epithel kelenjar payudara. Komposisi ASI berbeda antara yang 

satu dengan yang lain, dimana disebabkan oleh beberapa hal yaitu usia janin di 

dalam kandungan, pengalaman menyusui, penuh atau tidaknya volume ASI dalam 

payudara, dan seberapa sering frekuensi dalam menyusui bayi (Yuliarti, 2010). 

Prasetyono (2012), ASI merupakan suatu emulsi lemak dalam larutan 

protein, laktosa, vitamin, dan mineral yang berfungsi sebagai makanan bagi bayi. 

Oleh karena itu, ASI dalam jumlah cukup dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi 

selama 6 bulan pertama setelah kelahiran. Komposisi zat gizi dalam ASI adalah 

sebagai berikut : 

1. Air 

Air yang terkandung dalan ASI 88,1% sehingga ASI yang diminum 

oleh bayi selama pemberian ASI eksklusif sudah mencukupi kebutuhan 

bayi dan sesuai dengan kesehatan bayi. Bayi baru lahir yang hanya 

mendapat sedikit ASI pertama tidak memerlukan tambahan cairan 

karena bayi dilahirkan dengan cukup cairam di dalam tubuhnya. ASI 
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dengan kandungan air yang lebih tinggi akan keluar pada hari ketiga 

atau keempat (Yuliarti, 2010). 

2. Karbohidrat 

Karbohidrat dalam ASI berbentuk laktosa (gula susu). Karbohidrat 

dalam ASI jumlahnya tidak terlalu bervariasi setiap harinya, dan 

jumlahnya lebih banyak daripada dalam PASI. Perbandingan jumlah 

laktosa dalam ASI dan PASI adalah 7:4, hal ini menyebabkan ASI terasa 

lebih manis dibandingkan PASI. Karbohidrat dalam ASI berperan 

penting dalam pertumbuhan sel saraf. Di dalam usus, untuk meencegah 

pertumbuhan bakteri, sebagian laktosa diubah menjadi asam laktat. 

Asam laktat ini juga berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium dan 

mineral lain-lain, juga diperlukan bagi pertumbuhan otak pada masa 

bayi (Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

3. Protein 

Kandungan protein dalam ASI berbentuk whey 70% dan kasein 

30%. Variasi komposisi whey : kasein dalam ASI adalah 90:10 pada hari 

ke-4 sampai 10 setelah melahirkan, 60:40 pada ASI matur (hari ke-11 

sampai 240), dan 50:50 setelah hari ke-240. Dibandingkan susu sapi, 

kandungan protein pada ASI sudah sangat cukup dalam melindungi bayi 

dari penyakit dan infeksi. Didalam susu sapi didapatkan rasio whey : 

kasein adalah 18:82. Sifat dari protein whey adalah tahan terhadap 

suasana asam dan lebih mudah diserap. Hal ini bermanfaat dalam 

mempercepat pengosongan lambung. Selain itu protein whey 

mempunyai fraksi asam amino fenilalanin, tirosin, dan metionin dalam 
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jumlah lebih rendah disbanding kasein, tetapi dengan kadar taurin lebih 

tinggi (Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

4. Lemak 

Kandungan lemak di dalam ASI sekitar 22 – 62 g/L serta 50% nya 

mengandung kalori utama. Hindmilk atau ASI akhir mempunyai 

kandungan lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan foremilk atau 

ASI awal. Asam lemak yang terkandung dalam ASI lebih tinggi 

dibandingkan di dalam susu formula. Proses pemecahan lemak yang 

terjadi pada ASI, dilakukan melalui proses pemecahan oleh enzim 

lipase. Ezim lipase akan memecah trigliserida dalam lemak menjadi 

asam lemak bebas dan gliserol. Proses pemecahan lemak inilah, yang 

membuat lemak akan mudah di serap dengan baik, walaupun sistem 

pencernaan bayi yang baru lahir belum terbentuk dengan sempurna 

(Ambarwati, et al., 2015). 

Kandungan asam lemak bebas ini berguna dalam proses 

perkembangan otak bayi, sumber penghasil energi sekitar 33 – 45%, 

penghasil kolesterol, serta sebagai penghasil asam lemak esensial 

(Dewi, 2009). Asam lemak ini mengandung asam linoleat (omega 6) dan 

asam linoleat (omega 3). Asam linoleat omega 3 akan membentuk asam 

lemak tidak jenuh rantai panjang AA (arachinoda acid) sedangkan asam 

linoleat omega 6, akan membentuk DHA (docosahexaenoic acid), yang 

kedua berfungsi dalam proses pertumbuhan otak bayi, pembentukan 

ketajaman penglihatan serta meningkatkan kemampuan kognitif bayi 

(Sidi et al., 2010). DHA sangat berperan dalam proses pembentukan 
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photoreceptor dan visual cortex, sehingga apabila bayi memiliki 

kandungan DHA yang rendah akan menyebabkan gangguan penglihatan 

seperti retinopati (Ambarwati, et al., 2015).  

5. Mineral 

ASI mengandung mineral yang lengkap. Kadar mineral dalam ASI 

relatif rendah, namun mampu mencukupi kebutuhan bayi hingga usia 6 

bulan. Zat besi dan kalsium dalam ASI merupakan mineral yang sangat 

stabil, mudah diserap tubuh, dan berjumlah sangat sedikit. Sebanyak 

75% dari zat besi yang terdapat di ASI dapat diserap oleh usus. Hal ini 

berbeda dengan kandungan zat besi yang ada di PASI, hanya berjumlah 

sekitar 5 – 10%. Terdapat pula jenis mineral dalam ASI yakni selenium, 

berfungsi mempercepat pertumbuhan anak (Kementerian Kesehatan RI, 

2015). 

6. Vitamin 

Konsumsi makanan ibu yang kaya akan vitamin mampu memenuhi 

kebutuhan vitamin bayi selama 6 bulan pertama kehidupannya. 

Kebutuhan vitamin pada bayi bisa didapatkan dari ASI. Jumlah vitamin 

yang bervariasi tergantung dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu. 

Vitamin terbagi atas : 

a. Vitamin A, di dalam ASI mengandung vitamin A dan betakaroten 

yang cukup tinggi. Fungsi dari kedua vitamin tersebut yaitu sebagai 

zat kekebalan mata dan mendukung pembelahan sel, kekebalan 

tubuh dan pertumbuhan. 
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b. Vitamin D, diproduksi dalam jumlah yang sedikit dalam ASI. 

Pembentukan vitamin D pada bayi dapat dilakukan dengan 

menjemur bayi dibawah sinar matahari. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah bayi menderita penyakit tulang karena kekurangan 

vitamin D. 

c. Vitamin E, diproduksi dalam jumlah yang banyak dalam ASI. 

Kandungan vitamin E tertinggi pada kolostrum dan ASI transisi 

awal. Fungsi konsumsi vitamin E yaitu untuk ketahanan dinding sel 

darah merah. 

d. Vitamin K, memiliki kandungan yang sedikit dalam ASI 

dibandingkan kebutuhan bayi. Sehingga diperlukan tambahan 

vitamin k yang didapatkan dari injeksi segera setelah bayi lahir. 

Vitamin K berperan dalam proses pembekuan darah (Kementerian 

Kesehatan RI, 2015). 

e. Vitamin yang larut dalam air, Vitamin C, asam nicotinic, B12, B1 

(tiamin), B2 (riboflavin), B6 (pirodoksin) sangat dipengaruhi oleh 

makanan ibu, namun untuk ibu dengan status gizi normal, tidak 

perlu diberi suplemen. Fluoride adalah mineral yang memperkuat 

email gigi, melindungi gigi dari karies (lubang). Hanya sejumlah 

kecil fluride yang ada dalam air susu ibu (Sulistyawati A, 2009). 
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2.1.5 Klasifikasi Pemberian ASI 

Sesuai definisi WHO, pola menyusui dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 

menyusui eksklusif, menyusui perdominan dan menyusui parsial. 

1. Menyusui Eksklusif 

Merupakan tindakan memberikan cairan ASI saja dan tidak memberi 

bayi makanan atau minuman lain, termasuk air putih, kecuali vitamin dan 

obat-obatan atau mineral tetes (InfoDATIN, 2014). Pemberian ASI 

eksklusif pada bayi meliputi hal-hal berikut : 

a. Setelah bayi dilahirkan segera diberikan ASI (dalam waktu ½ - 1 jam) 

untuk memberikan kolostrum (cairan yang keluar pertama kali ketika 

menyusui) 

b. Tidak memberikan makanan atau minuman tambahan (seperti air tajin, 

air teh, air kelapa, pisang madu, dan lain sebagainya) kepada bayi 

selama 6 bulan pertama menyusui 

c. ASI diberikan sesuai kemauan bayi, tidak dibatasi jumlah lama dan 

waktu pemberian (pagi, siang, malam hari) (Balitbangkes, 2010). 

2. Menyusui Perdominan 

Merupakan menyusui bayi tetapi pernah memberikan sedikit air atau 

minuman antara lain seperti teh, sebagai makanan/miuman (InfoDATIN, 

2014). Pada Riskesdas 2010, menyusui predominan merupakan kegiatan 

menyusui bayi selama peridoe 0 – 6 bulan, selama mendapatkan ASI bayi 

juga mendapatkan minuman berbasis air, yaitu air putih atau air teh 

(Balitbangkes, 2010). 
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3. Menyusui Parsial 

Merupakan kegiatan menyusui bayi dalam periode 0 – 6 bulan yang 

disertai dengan memberikan makanan buatan selain ASI, seperti susu 

formula, bubur atau makanan lainnya, baik diberikan secara kontinyu 

maupun diberikan sebagai makanan prelakteal (InfoDATIN, 2014). 

2.1.6 Manfaat Pemberian ASI 

ASI merupakan makanan dan minuman terbaik untuk bayi. Selain memiliki 

manfaat dari zat-zat yang terkandung di dalamnya, ASI juga memiliki kelebihan 

yakni steril, aman dari pencemaran oleh kuman, selalu tersedia dengan suhu yang 

optimal, produksi disesuaikan dengan kebutuhan bayi, mengandung antibody yang 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan virus dan tidak ada risiko alergi pada 

bayi (Soetjiningsih, 2008). Manfaat ASI lainnya adalah : 

1. Manfaat ASI bagi bayi 

a. ASI sebagai nutrisi 

ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi 

yang seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. 

ASI merupakan makanan bayi yang sempurna jika dilihat dari kualitas 

maupun kuantitasnya. Dengan tatalaksana menyusui yang benar, ASI 

dapar digunakan sebagai makanan tunggal yang cukup memenuhi 

kebutuhan tumbuh bayi normal sampai usia 6 bulan (Megasari, 2014). 

b. ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi 

Bayi baru lahir secara alamiah mendapat immunoglobulin dari 

ibunya melalui ari-ari, namun kadar zat ini akan menurun segera setelah 

bayi lahir. Zat kekebalan bayi cukup banyak sehingga mencapai kadar 
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protektif pada waktu berusia 9 sampai 12 bulan, pada saat kadar zat 

kekebalan bawaan menurun, sedangkan yang dibentuk oleh badan bayi 

belum mencukupi, maka akan terjadi defisiensi zat kekebalan bayi. 

Defisiensi zat kekebalan dapat diseimbangkan dengan pemberian ASI, 

karena ASI merupakan cairan yang mengandung zat kekebalan yang 

berfungsi melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi bakteri, virus, 

parasit dan jamur (Megasari, 2014). 

c. ASI meningkatkan kecerdasan 

Kecerdasan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. 

Terdapat tiga jenis kebutuhan faktor lingkungan yang mempengaruhi 

kecerdasan yaitu kebutuhan untuk pertumbuhan fisik-otak (ASUH), 

kebutuhan untuk perkembangan emosional dan spiritual (ASIH), dan 

kebutuhan untuk perkembangan intelektual dan sosialisasi (ASAH). 

Bayi memerlukan nutrisi dan makanan yang bergizi didapatkan dari 

ASI. Bayi yang merasa nyaman dan aman, karena merasa dilindungi 

akan berkembang menjadi orang dewasa yang mandiri dengan emosi 

yang stabil. Selain itu seringnya bayi menyusu membuatnya terbiasa 

berhubungan dengan manusia lain sehingga perkembangan 

sosialisasinya akan baik. Sehingga menyusui secara eksklusif akan 

menciptakan faktor lingkungan yang optimal untuk meningkatkan 

kecerdasab bayi (Megasari, 2014). 

d. Menyusui meningkatkan jalinan kasih sayang 

Bayi akan merasa aman, tentram dan merasakan kasih sayang 

ibunya selama disusui. Perasaan terlindungi dan disayangi inilah yang 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG.... VONY NURUL K.



21 

 

 

akan menjadi dasar perkembangan emosi bayi dan membentuk 

kepribadian yang percaya diri dan dasar spiritual yang baik. 

2. Manfaat ASI bagi Ibu 

a. Ibu lebih cepat kembali ke berat badan (BB) semula 

Lemak yang ada di sekitar panggul dan paha yang ditimbun pada 

masa kehamilan berpindah ke dalam ASI. Selain itu, menyusui sangat 

membutuhkan energi sehingga tubuh akan mengalami lemak yang 

tertimbun selama hamil dan diubah menjadi energi. Dengan begitu, 

berat badan ibu yang menyusui akan lebih cepat kembali ke berat badan 

sebelum kehamilan (Prasetyono, 2009). 

b. Mengurangi risiko terjadinya anemia 

Aktivitas menyusui menyebabkan involusi uterus yakni 

mengecilnya uterus kembali ke ukuran normal. Proses involusi ini dapat 

mengurangi perdarahan pada ibu nifas. Perdarahan yang terjadi secara 

terus menerus dapat menyebabkan anemia (Roesli, 2013). 

c. Menjaga jarak kehamilan selanjutnya 

Menyusui secara intensif dan benar dapat menjadi alternatif 

kontrasepsi alami bagi ibu karena masa subur ibu dapat tertunda. Roesli 

(2008) menyebutkan selama ibu memberi ASI dan belum haid, 

kemungkinan tidak akan hamil pada 6 bulan pertama setelah melahirkan 

sebesar 98% dan kemungkinan tidak akan hamil sampai bayi usia 12 

bulan sebesar 96%. 
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d. Manfaat secara ekonomi 

a) Keluarga tidak perlu mengeluarkan uang guna membeli susu 

formula untuk bayinya karena ASI yang diberikan pada bayi 

langsung tersedia pada ibu. Manfaat ASI dapat memberikan 

perlindungan dan pertahanan tubuh dari sakit sehingga bayi tidak 

akan sering berobat karena sakit. Dengan demikian, dapat 

menghemat pengeluaran biaya untuk memenuhi kebutuhan bayi dan 

keperluan lainnya (Blionce, 2010). 

b) ASI lebih ekonomis, murah, praktis dan tidak merepotkan. 

Disamping itu ASI juga mudah untuk dibawa kemanapun sehingga 

bayi bisa menyusu kapanpun yang bayi mau (Blionce, 2010). 

e. Manfaat secara psikologis 

Terbina bonding antara orang tua dan bayi, sehingga akan 

mengurangi tingkat stress pada orang tua (Blionce, 2010). 

f. Manfaat dalam kemudahan 

Pemberian ASI diberikan kapan saja, dimana saja dan dapat 

diberikan sebanyak bayi menginginkan untuk menyusu (Blionce, 2010). 

3. Manfaat ASI bagi Keluarga 

a. ASI tidak perlu dibeli, karena ASI dihasilkan langsung dari payudara 

ibu. Sehingga tidak ada pengeluaran dana untuk menyusui bayi. 

b. Terbentuknya hubungan yang harmonis antara ayah, ibu dan anak. 

4. Manfaat ASI bagi Negara 

a. Menghemat pengeluaran negara, tidak perlu impor susu formula. 

b. Bayi yang sehat merupakan investasi yang baik bagi negara. 
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5. Manfaat bagi ibu bekerja 

a. Mengurangi angka cuti untuk merawat anak-anaknya yang sakit, yang 

pada gilirannya meningkatkan kinerja mereka di tempat kerja dan 

produktivitasnya. 

b. Biaya perawatan kesehatan untuk anak-anak karyawan dapat ditekan 

oleh karena anak-anak akan jarang sekali jatuh sakit. 

c. Kaum ibu yang menyusui akan menikmati manfaat fisik maupun 

psikologis, yang pada akhirnya juga akan memberikan dampak positif 

terhadap kinerja dan produktivitasnya di tempat kerja. 

d. Anak-anak yang mendapatkan ASI lebih sehat dan tidak terlalu rentan 

terhadap penyakit, yang membuat kaum ibu yang meyusui memiliki 

tingkat kekhawatiran yang lebih rendah tentang anak-anaknya dan dapat 

lebih menitikberatkan fokusnya pada pekerjaan mereka. Hal ini dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

6. Manfaat untuk Perusahaan 

a. Membantu menekan biaya yang berkaitan dengan perawatan kesehatan, 

menekan tingkat absensi dan produktivitas yang rendah. 

b. Menekan risiko beberapa isu-isu kesehatan jangka pendek dan jangka 

panjang baik untuk kaum wanita maupun anak-anak. 

c. Menekan tingkat absensi karyawan yang berkenaan dengan perawatan 

anak-anak yang sakit. 

d. Meningkatkan tingkat retensi karyawan wanita. 

e. Mempertahankan karyawan berprestasi. 

f. Pencitraan positif dalam hubungan dengan masyarakat. 
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2.1.7 Masalah dalam Proses Menyusui 

1. Masalah yang terjadi pada ibu 

a. Saluran ASI tersumbat 

Saluran tersumbat (obstructed duct) terjadi statis pada saluran 

ASI (ductus latiferus) secara lokal sehingga timbul benjolan lokal 

(Wiknjosastro, 2007). Saluran susu tersumbat (obstructed duct) 

yaitu keadaan dimana terjadi penyumbatan pada duktus laktiferus 

yang disebabkan oleh beberapa hal seperti tekanan jari pada 

payudara saat menyusui, dan penggunaan breast holder yang terlalu 

ketat. Hal ini dapat dicegah dengan melakukan perawatan payudara 

pasca persalinan secara teratur, memakai breast holder yang 

menopang dengan tidak terlalu kuat dan mengeluarkan ASI dengan 

tangan atau pompa bila payudara terasa penuh (Walyani, 2015). 

b. Payudara mengalami peradangan 

Payudara akan terasa penuh karena edema ringan oleh hambatan 

vena atau saluran limfe akibat ASI yang berada di dalam payudara. 

Payudara membengkak dapat disebabkan karena bayi tidak 

menyusu dengan kuat, posisi bayi pada payudara salah sehingga 

proses menyusui tidak benar (Walyani, 2015). 

Payudara bengkak tanda dan gejala yang terjadi payudara 

oedem, terasa sakit, putting mengencang, kulit mengkilat walau 

tidak merah, ASI tidak keluar dan demam. Kondisi ini terjadi antara 

lain produksi ASI meningkat, namun ibu terlambat dalam 

memberikan ASI serta posisi dan pelekatan yang salah pada bayi 
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saat menyusui. Masalah tersebut dapat diatasi dengan kompres 

hangat pada payudara, memijat ringan daerah payudara dan daerah 

punggung sejajar payudara, tetap menyusui bayi setiap 2 – 3 jam, 

stimulasi payudara dan putting, selanjutnya kompres dingin pasca 

menyusui untuk mengurangi oedem atau nyeri (Naylor A. J and 

Wester R. A, 2009).  

c. Puting Susu Iritasi 

Keadaan yang diakibatkan trauma pada putting susu, dan terjadi 

retak dan pembentukan celah di area putting susu. Retakan dapat 

sembuh dengan sendirinya dalam waktu 48 jam. Solusi untuk 

putting susu iritasi antara lain mengolesi puting dengan ASI dan 

biarkan mengering dengan sendirinya, istirahatkan apabila puting 

terasa sakit atau nyeri, dan selama nyeri pada puting, sebaiknya ASI 

dikeluarkan dengan tangan (Walyani, 2015). 

Teknik menyusui yang dilakukan dengan benar, tidak akan 

menyebabkan trauma atau terjadi retak-retak luka pada putting. Ibu 

sering mengalami trauma pada puttig susu di awal pemberian ASI, 

sehingga ibu memutuskan untuk menghentikan menyusui. Trauma 

tersebut disebabkan karena kesalahan pada posisi dan pelekatan 

pada bayi saat menyusui, hal ini dapat diatasi dengan tetap 

memberikan ASI namun pada sisi payudara yang tidak mengalami 

trauma sedangkan untuk payudara yang mengalami trauma di 

istirahatkan, diolesi dengan ASI yang keluar akhir (hindmilk), tidak 

dianjurkan untuk mengolesi dengan obat oles apapun dan tetap harus 
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diperas menggunakan tangan, trauma ini akan sembuh dalam waktu 

kurang dari 2 hari (Sidi et al., 2010). 

d. Puting Susu Rata / Masuk ke dalan 

Cara untuk mengetahui apakah puting susu datar atau tidak, 

cubitlah aerola di sisi puting susu dengan ibu jari dan telunjuk. 

Puting susu normal akan menonjol, apabila datar usahakan puting 

agar menonjol keluar dengan cara menarik puting dengan tangan 

(Walyani, 2015). 

Putting susu rata (inverted or retracted nipples) untuk mengatasi 

masalah ini dapat dilakukan dengan menarik putting susu secara 

terus-menerus sejak masa kehamilan (Wiknjosastro, 2007). Setelah 

melahirkan sebaiknya ibu lakukan skin-to-skin kontak dan biarkan 

bayi menghisap sedini mungkin, apabila putting benar-benar tidak 

bisa muncul dapat dilakukan dengan menarik putting menggunakan 

pompa putting susu (nipple puller), atau paling sederhana dengan 

menggunakan spuit yang dipakai terbalik. Jika tetap mengalami 

kesulitan, usahakan agar bayi tetap menyusu dengan cara dilakukan 

sedikit penekanan pada aerola mammae dengan jari sehingga 

terbentuk seperti dot ketika memasukkan putting susu ke dalam 

mulut bayi, dan bila terlalu penuh ASI dapat diperas dan diberikan 

dengan sendok atau dengan pipet yang diteteskan langsung ke mulut 

bayi (Restuning, 2008). 
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e. Puting susu tidak lentur 

Keadaan dimana puting susu tidak lentur membuar bayi susah 

untuk menyusu. Hal ini umum terjadi pada masa awal kehamilan 

dan akan lentur menjelang persalinan (Walyani, 2015). 

f. Mastitis atau abses payudara 

Mastitis adalah peradangan yang terjadi pada payudara. Bagian 

payudara yang terkena mastitis akan memerah, bengkak, nyeri dan 

panas. Bila mastitis berlanjut dapat menyebabkan abses. Cara 

mencegah yaitu lakukan pengobatan ke dokter, kompres payudara 

dengan air hangat (Walyani, 2015). 

Mastitis adalah peradangan yang terjadi pada payudara dengan 

tanda dan gejala terjadi peningkatan suhu tubuh, payudara tampak 

kemerahan, teraba panas, nyeri, keras dan bengkak. Mastitis 

diakibatkan karena ibu tidak menyusui, terutama saat bayi tertidur 

dan ibu tidak membangunkan bayi, serta ASI yang tidak diperas 

sehingga menumpuk hal tersebut juga dapat menyebabkan mastitis. 

Hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan kompres hangat, tetap 

memberikan ASI, melakukan pemerasan ASI secara terjadwal (2 – 

3 jam sekali), ibu harus beristirahat dan banyak minum serta 

analgetik atas anjuran dokter (Lawrence R. A and Lawrence R. M, 

2011). 

2. Masalah yang terjadi pada bayi 

Suatu keadaan dimana bayi yang mendapat susu formula bergantian 

dengan menyusu ibu. Peristiwa yang terjadi dikarenakan proses 
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menyusu pada putting ibu berbeda dengan menyusui pada botol. 

Menyusui pada putting memerlukan kerja otot pipi, gusi, bagian atas 

rongga mulut dan lidah sedangkan menyusu pada botol akan membuat 

bayi pasif menerima susu karena dot sudah berlubang di bagian 

ujungnya. Adapun tanda bayi bingung puting yaitu saat menyusu pada 

ibu bayi bisa mengisapnya lemah, atau bayi menolak menyusu 

(Walyani, 2015). 

a. Bayi sering menangis 

Bayi sering menangis tidak hanya disebabkan karena bayi 

kekurangan ASI, tetapi dapat disebabkan oleh beberapa hal diantara 

bayi merasa tidak nyaman dan ingin mendapat pelukan ibu, ditemani 

oleh ibu, bayi merasa kesakitan, kedinginan, ingin BAK atau BAB 

serta ketika lapar atau haus pastikan posisi serta perlekatan yang 

benar, sehingga bayi dapat menyusu sampai kenyang (Sidi et al., 

2010). 

b. Bayi bingung putting (nipple confusion) 

Kondisi ini tidak akan terjadi apabila ibu menyusui bayi dengan 

konsisten dan terjadwal. Bayi bingung putting disebabkan adanya 

pemberian susu (ASI atau formula) dengan menggunakan dot botol. 

Penggunaan dot botol menyebabkan reflex hisap bayi berkurang, 

sebab dot ini akan membuat bayi pasif dalam menghisap. Bayi yang 

diberikan susu menggunakan botol ketika menyusu pada payudara 

ibu akan bersifat pasif juga, padahal untuk menghisap ASI bayi 

memerlukan reflex hisap yang kuat. Tanda bayi bingung putting 
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adalah ketika menyusu pada ibu bayi akan menghisap seperti di dot 

botol, menghisap payudara ibu sering berhenti terputus dan sebentar-

sebentar, terkadang akhirnya bayi menolak untuk menyusu pada ibu 

(Sidi et al., 2010). 

 

2.2 ASI Eksklusif 

2.2.1 Konsep Dasar ASI Eksklusif 

ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan pada bayi selama 6 bulan pertama 

kehidupannya tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, 

air putih dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, papaya, bubur susu, 

biscuit dan nasi tim. Pemberian ASI secara eksklusif diberikan dalam jangka waktu 

6 bulan. Setelah bayi berusia 6 bulan, ia harus diperkenalkan dengan makanan 

padat, sedangkan ASI dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun (Prasetyono, 

2012). 

ASI eksklusif adalah pemberian ASI sedini mungkin setelah persalinan, 

diberikan tanpa jadwal dan tidak diberikan makanan lain, walaupun hanya air putih 

sampai bayi berusia 6 bulan. Setelah itu diberi makanan padat pendamping yang 

cukup  dan sesuai, sedangkan ASI tetap diberikan sampai usia 2 tahun atau lebih 

(Damayanti, 2013). 
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2.2.2 Fisiologi Laktasi 

Fisiologi laktasi terdiri dari (Walker, 2011) :  

1. Tahapan laktasi 

1) Mammogenesis 

Pembentukan dan pertumbuhan kelenjar payudara pada seorang 

wanita yang dimulai sejak dalam kandungan, pubertas dan selama 

kehamilan. Mammogenesis sangat dipengaruhi oleh hormon esterogen 

dan progesteron.  

2) Laktogenesis tahap I 

Laktogenesis tahap I dimulai sejak pertengahan kehamilan hingga 

akhir usia kehamilan. Tahap ini merupakan tahapan perkembangan 

ukuran payudara karena terjadi diferensiasi sel epitel alveoli menjadi 

sel-sel sekretori untuk memproduksi kolostrum. Lemak juga 

berakumulasi didalam sel-sel tersebut, serta terjadi peningkatan 

konsentrasi plasma dari laktosa dan α-laktalbumin. 

3) Laktogenesis tahap II 

Tahapan dimana terjadi produksi ASI setelah persalinan, pada tahap ini 

dipicu oleh penurunan progesteron secara mendadak (mungkin juga 

esterogen) setelah kelahiran plasenta. Dua refleks yang sangat berperan 

pada tahap laktogenesis ini adalah refleks prolaktin dan refleks let down 

(Walker, 2011). 

a. Refleks prolaktin 

Hormon prolaktin memegang peranan untuk memproduksi 

kolostrum pada masa akhir kehamilan, namun dengan jumlah 
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terbatas karena aktivitas prolaktin dihambat oleh esterogen dan 

progesteron yang mempunyai kadar yang tinggi. Setelah 

melahirkan, lepasnya plasenta dan kurang berfungsi korpus luteum 

menyebabkan esterogen dan progesteron sangat berkurang, 

ditambah dengan isapan bayi yang merangsang putting susu dan 

kalang payudara yang bisa menyebabkan ujung-ujung syaraf 

sensoris yang berfungsi sebagai reseptor mekanik. Rangsangan ini 

kemudian dilanjutkan ke hipotalamus melalui medulla spinalis dan 

mesensephalon. Faktor-faktor yang memacu sekresi prolaktin akan 

merangsang adenohipofise (hipofise anterior) sehingga keluar 

prolaktin. Hormon ini merangsang sel-sel alveoli yang berfungsi 

untuk memproduksi air susu. Kadar prolaktin pada ibu yang 

menyusui akan menjadi normal 3 bulan setelah melahirkan sampai 

penyapihan anak dan pada saat tersebut tidak akan ada peningkatan 

prolaktin walaupun ada isapan bayi, namun pengeluaran air susu 

tetap berlangsung. Pada ibu yang melahirkan anak tetapi tidak 

menyusui, kadar prolaktin akan menjadi normal pada minggu ke 2 – 

3. Pada ibu yang menyusui, prolaktin akan meningkat dalam 

keadaan seperti stress atau pengaruh psikis, obat-obatan, anastesi, 

operasi, hubungan seks, dsb. Keadaan-keadaan yang justru akan 

membuat pengeluaran prolaktin terhambat adalah gizi ibu yang jelek 

dan penggunaan obat-obatan seperti ergot, I-dopa.  
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b. Refleks let down (milk ejection reflex) 

Pembentukan prolaktin oleh adenohipofise, juga disertai dengan 

rangsangan yang berasal dari isapan bayi, yang kemudian 

dilanjutkan ke neurohipofise (hipofise posterior) kemudian 

dikeluarkan oleh oksitosin. Melalui aliran darah, hormon ini 

diangkut menuju uterus, sehingga terjadi involusi dari organ 

tersebut. Oksitosin yang telah sampai pada alveoli akan 

mempengaruhi sel miopetilium. Kontraksi dari sel akan memeras air 

susu yang telah terbuat keluar dari alveoli dan masuk ke dalam 

sistem duktus kemudian mengalir melalui duktus laktiferus masuk 

ke mulut bayi. Faktor-faktor yang meningkatkan refleks let down 

adalah saat ibu melihat bayi, mendengarkan suara bayi, mencium 

bayi, mendengar suara tangisan bayi, dsb. Faktor-faktor yang dapat 

menghambat refleks let down adalah saat ibu merasa cemas, stress, 

bingung, dan pikiran kacau. Stress yang dialami ibu saat menyusui, 

akan menyebabkan suatu blockade dari refles let down. 

Penyebabnya adalah pelepasan adrenalin (epineprin) yang 

menyebabkan vasokontriksi pembuluh darah alveoli, sehingga 

hanya sedikit oksitosin yang dapat mencapai target organ 

miopitelium. Refleks let down yang tidak sempurna, akan dapat 

menyebabkan penumpukan air susu di dalam alveoli yang secara 

klinis tampak payudara membesar. Kondisi seperti ini akan 

berakibat pada abses, gagal untuk menyusui dan timbulnya rasa sakit 

pada payudara. 
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4) Galaktopoeisis 

Tahapan galatopoeisis merupakan tahapan dimana pemeliharaan 

produksi dan pengeluaran ASI. Faktor yang sangat berperan dalam 

keberlanjutan produksi ASI ini adalah kualitas dan kuantitas hisapan 

bayi (supplay-demand response). Frekuensi sangat berpengaruh pada 

tahapan ini, karena semakin sering ibu menyusui bayinya maka semakin 

banyak ASI yang diproduksi. 

5) Involusi 

Involusi merupakan proses pengembalian bentuk dan fungsi 

payudara seperti semula sebelum menyusui. Proses ini terjadi kurang 

lebih 40 hari setelah terakhir menyusui. Tahap ini terjadi penurunan 

sekresi ASI sebagai akibat dari penumpukan peptide penghambat.  

2.2.3 Cara Mengeluarkan dan Menyimpan ASI 

Pengeluaran dan penyimpanan ASI terdapat cara yang dilakukan menurut 

Ikatan Dokter Anak Indonesia (2010). 

1. Cara mengeluarkan ASI langsung 

a. Cuci tangan sampai bersih dengan sabun dan air mengalir. 

b. Pegang cangkir untuk menampung ASI. 

c. Condongkan badan ke depan dan sanggah payudara dengan tangan. 

d. Letakkan ibu jari pada batas atas aerola mamae dan letakkan jari 

telunjuk pada batas aerola mamae bagian bawah hingga berhadapan. 

e. Tekan kedua jari ke dalam ke arah dinding dada tanpa menggeser 

letak kedua jari. 
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f. Pijat daerah antara kedua jari ke arah depan sehingga akan memeras 

dan mengeluarkan ASI. 

g. Ulangi gerakan tekan, pijit, lepas beberapa kali. 

h. Setelah pancaran ASI berkurang, pindahkan posisi ibu jari telunjuk 

dengan cara diputar pada sisi lain dari batas aerola dengan kedua jari 

bergadapan. Dan lakukan jangan memencet atau menarik puting 

susu karena tidak akan mengeluarkan ASI dan menimbulkan rasa 

sakit (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2010). 

2. Cara menyimpan ASI 

a. ASI disimpan dalam wadah/botol tertutup yang terbuat dari kaca 

b. Tempat penyimpanan dibersihkan dulu dengan air panas sebelum 

digunakan. 

c. Disarankan untuk menampung ASI dengan jumlah 60 – 120cc untuk 

sekali konsumsi. 

d. Beri label pada tiap botol yang bertuliskan tanggal dan jam 

pemerahan ASI. 

e. ASI yang diperah bersamaan (dari payudara kanan atau kiri dalam 

sekali perah) disimpan dalam wadah yang sama. 

f. ASI yang disimpan lebih awal harus dikeluarkan lebih dulu. 

g. Berikut pedoman penyimpanan ASI sesuai tempat penyimpanan, 

suhu dan rekomendasi penyimpanan agar ASI yang sudah diperah 

dapat diberikan kepada bayi tanpa merusaknya (Ikatan Dokter Anak 

Indonesia, 2010). 
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Tabel 2. 1 Pedoman Penyimpanan ASI Sesuai Tempat 

Tempat Penyimpanan Suhu Rekomendasi Lama 

Penyimpanan 

Suhu ruang 16 – 29℃ 

(rerata 25℃) 

3 – 4 jam optimal, 6 – 8 jam dapat 

diterima jika kondisi bersih 

Cooler box 4 – 15℃ 24 jam 

Kulkas (refrigerator) <4℃ 72 jam optimal (simpan di paling 

depan, jangan dekat pintu), 5 – 8 

hari dapat diterima jika kondisi 

bersih 

Freezer kulkas 1 pintu -15℃ 2 minggu 

Freezer kulkas 2 pintu < - 18℃ 3 – 6 bulan 

Deep freezer < - 20℃ 6 – 12 bulan 

Sumber : (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2010) 

2.2.4 Hambatan dalam Pemberian ASI Eksklusif 

Di dalam ibu memberikan ASI akan terdapat hambatan yang terjadi dalam 

pemberian ASI secara Eksklussif menurut (Kristiyanasari, 2009). 

a. Rendahnya produksi ASI 

b. Bayi tidak bisa menghisap payudara dengan baik 

c. Bayi menolak untuk disusui 

d. Ibu takut memiliki payudara yang turun 

e. Bayi terserang diare saat diberi ASI 

f. Informasi yang kurang dan salah 

g. Pengaruh orang terdekat 

h. Ibu bekerja. 

2.2.5 Gangguan pada Bayi saat ASI Eksklusif Tidak Diberikan 

Bayi yang tidak diberikan ASI secara eksklusif akan mengalami gangguan 

yang dapat terjadi, adapun gangguan tersebut antara lain : 

1. Bayi akan sering menderita diare. Hal tersebut disebabkan oleh cara 

menyimpan makanan yang kurang bersih juga karena pembentukan zat 

anti oleh usus bayi yang belum sempurna. 
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2. Bayi mudah alergi terhadap zat makanan tertentu. Hal ini terjadi akibat 

usus bayi yang belum kuat sehingga membrane sel pada usus bayi 

mudah dilalui oleh protein asing. 

3. Produksi ASI menurun, karena bayi yang sudah kenyang dengan 

makanan dan minuman selain ASI sehingga frekuensi menyusu lebih 

jarang, akibatnya menurunkan produksi ASI. 

4. Terjadi malnutrisi atau gangguan pertumbuhan anak. Jika makanan yang 

diberikan kurang bergizi mengakibatkan anak menderita KEP (Kurang 

Energi Protein) dan dapat terjadi obesitas bila makanan yang diberikan 

mengandung kalori yang terlalu tinggi (Dinkes Provinsi Bali, 2014). 

WHO (World Health Organization, 2004) menyebutkan gangguan yang 

dapat terjadi jika bayi tidak diberikan ASI Eksklusif : 

1. Seorang bayi belum memerlukan makanan tambahan pada usia 0 – 6 

bulan, jika makanan diberikan maka bayi akan minum ASI lebih sedikit 

dan menurunkan produksi ASI ibu menjadi lebih sedikit sehingga sulit 

untuk memenhi kebutuhan nutri bayi. 

2. Akan terjadi resiko infeksi yang meningkat. 

3. Resiko diare juga akan meningkat karena makanan tambahan tidak 

bersih atau steril. 

4. Makanan yang diberikan sebagai pengganti ASI dapat membuat 

lambung menjadi penuh tetapi kandungan nutrisi lebih sedikit yang 

diserap daripada ASI, sehingga kebutuhan nutrisi bayi tidak dapat 

terpenuhi. 
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2.2.6 Dampak ASI Eksklusif tidak Diberikan 

Akan terdapat dampak yang timbul apabila ASI eksklusif tidak diberikan, 

adapun dampak tersebut yaitu berupa risiko jangka pendek dan risiko jangka 

panjang. 

1. Risiko jangka pendek 

1) Pengenalan makanan selain ASI kepada diet bayi akan menurunkan 

frekuensi dan intensitas pengisapan bayi, yang akan merupakan 

risiko untuk terjadinya penurunan produksi ASI. 

2) Pengenalan serealia dan sayur-sayuran tertentu dapat mempengaruhi 

penyerapan zat besi dari ASI sehingga menyebabkan defisiensi zat 

besi dan anemia. 

3) Resiko diare meningkat karena MP-ASI tidak sebersih ASI. 

4) Makanan yang diberikan sebagai pengganti ASI sering encer, 

buburnya berkuah atau berupa sup karena mudah dimakan oleh bayi. 

Makanan ini memang membuat lambung penuh, tetapi memberi 

nutrient lebih sedikit daripada ASI sehingga kebutuhan gizi/nutrisi 

anak tidak terpenuhi. 

5) Mendapat faktor pelindung dari ASI lebih sedikit, sehingga resiko 

infeksi meningkat. 

6) Anak akan minum ASI lebih sedikit, sehingga akan lebih sulituntuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi anak. 

7) Kolik usus yaitu istilah yang digunakan bagi kerewelan atau 

tangisan yang terus menerus bagi bayi yang dipercaya karena adanya 

kram di dalam usus (Dinkes Provinsi Bali, 2014). 
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2. Resiko jangka panjang 

1) Obesitas 

Kelebihan dalam memberikan makanan mempunyai 

konsekuensi pada usia-usia selanjutnya terjadi kelebihan berat 

badan ataupun kebiasaan makan yang tidak sehat. 

2) Hipertensi 

Kandungan natrium dalam ASI yang cukup rendah 

(±15mg/100ml). Namun, masukan dari diet bayi dapat meningkat 

drastis jika makanan telah dikenalkan. Konsekuensi dikemudian hari 

akan menyebabkan kebiasaan makan yang memudahkan terjadinya 

gangguan/hipertensi. 

3) Arteriosclerosis 

Pemberian makanan pada bayi tanpa memperhatikan diet yang 

mengandung tinggi energi dan kaya akan kolesterol serta lemak 

jenuh, sebaliknya kandungan lemak tak jenuh yang rendah dapat 

menyebabkan terjadinya arteriosklerosis dan penyakit jantung 

iskemik. 

4) Makanan 

Belum matangnya sistem kekebalan dari usus pada umur yang 

dini dapat menyebabkan alergi terhadap makanan (Dinkes Provinsi 

Bali, 2014). 
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Suhardjo (2010) menyebutkan dampak yang timbul dari ASI Eksklusif yang 

tidak diberikan : 

1. Gangguan menyusui 

2. Beban ginjal yang berlebih dan hiperosmolaritas 

Makanan padat yang mengandung kadar kalsium klorida (NaCl) 

yang akan menambah beban kerja ginjal. Bayi yang mendapatkan 

makanan padat pada usia dini, memiliki osmolalitas plasma yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan bayi yang mendapat ASI secara murni 

secara eksklusif karena hal itu dapat menyebabkan mudah terkena 

hyperosmolaritas dehidrasi, hyperosmolaritas penyebab haus yang 

berlebihan. 

3. Alergi terhadap makanan 

Akibat belum terbentuk secara matang sistem kekebalan tubuh 

akibat diberikan makanan lain selain asi atau susu formula pada usia 

dini, dapat menyebabkan terjadinya alergi terhadap makanan pada anak. 

4. Gangguan pengaturan selesa makan 

Makanan padat penyebab dari kegemukan pada bayi. Bayi dengan 

susu formula lebih berat dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan 

ASI saja. 

5. Bahan makanan tambahan yang merugikan 

Makanan tambahan mengandung komponen-komponen yang 

merugikan jika diberikan pada waktu dini. Suatu bahan yang lazim 

adalah sukrosa. Bahan gula ini dapat menyebabkan kerusakan pada gigi, 

bahkan menyebabkan kebiasaan akan makanan manis. 
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Banyak dari serelia yang mengandung glutein dapat menambah 

resiko sakit perut pada bayi. Mungkin juga akan timbul kesulitan-

kesulitan diagnostik, karena gambaran klinis yang sama dengan gejala-

gejala sakit perut. Ada juga kemungkinan bahwa sensifitas terhadap 

glutein dapat ditimbulkan pada usia dini, sekurang-kurangnya pada bayi 

yang mendapat susu formula. 

2.2.7 Faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif pada bayi 

antara lain (Soetjiningsih, 2012) : 

1. Perubahan sosial budaya 

1) Ibu-ibu bekerja atau kesibukan sosial lainnya. 

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

botol. 

3) Merasa ketinggalan zaman jika menyusui bayinya. 

2. Faktor psikologis 

1) Takut kehilangan daya tarik sebagai seorang wanita 

2) Tekanan batin 

3) Faktor fisik ibu, ibu sakit misalnya mastitis, panas, dan sebagainya 

4) Faktor kurangnya petugas kesehatan, sehingga masyarakat kurang 

mendapat penerangan atau dorongan tentang pemberian ASI 

5) Meningkatnya promosi susu kaleng sebagai pengganti ASI 

6) Penerangan yang salah justru datangnya dari petugas kesehatan sendiri 

yang menganjurkan penggantian ASI dengan susu kaleng 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif terdiri dari 

faktor internal dan eksternal (Rumiasari, 2012). Faktor internal terdiri dari : 

1. Usia. Ibu yang umurnya lebih muda lebih banyak memproduksi ASI 

dibandingkan dengan ibu-ibu yang sudah tua. Hal ini karena diatas umur 

30 tahun terjadi degenerasi payudara dan kelenjar alveoli secara 

keseluruhan, sehingga ASI yang diproduksi berkurang karena alveoli 

merupakan kelenjar penghasil ASI. 

2. Pekerjaan. Bekerja di luar rumah membuat ibu tidak berhubungan penuh 

dengan anaknya, akibatnya ibu cenderung memberikan susu formula 

daripada menyusui anaknya (Roesli, 2010). Pada ibu yang bekerja di 

luar rumah tidak ada waktu untuk menyusui selama jam kerja. 

3. Pendidikan. Pendidikan yang dijalani seseorang memiliki pengaruh 

pada kemampuan berfikir, dengan kata lain seseorang yang 

berpendidikan lebih tinggi akan mengambil keputusan yang lebih 

rasional, umumnya terbuka untuk menerima perubahan atau hal baru. 

4. Pengetahuan. Pengetahuan merupakan domain yang penting untuk 

terbentuknya tindakan. Rendahnya praktik pemberian ASI eksklusif di 

Indonesia disebabkan kurangnya pengetahuan tentang ASI (Widodo, 

2003). 

5. Pengalaman Menyusui. Pengalaman seorang ibu dalam memberikan 

ASI pada bayi dipengaruhi oleh jumlah persalinan yang pernah dialami 

ibu. Prevalensi menyusui eksklusif meningkat dengan bertambahnya 

jumlah anak dimana prevalensi anak ketiga atau lebih, lebih banyak 

disusui eksklusif dibandingkan anak kedua dan pertama. 
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Faktor eksternal yang mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif antara lain: 

1. Dukungan Suami 

Menurut Yuliarti (2010) bahwa suami dapat berperan dalam 

mendukung pemberian ASI eksklusif. 

2. Dukungan Orang Tua dan Masyarakat 

Ibu yang sedang menyusui sangat membutuhkan dukungan baik dari 

suami, orang tua, dan kerabat dekatnya. Dukungan dari tokoh 

masyarakat menjadi salah satu pendukung keberhasilan ASI eksklusif 

karena menjadi pihak yang mudah diperhatikan dan didengar. 

Adapun alasan ibu tidak memberikan ASI secara eksklusif adalah: 

1) Bayi haus dan ASI tidak cukup. 

2) Takut bentuk payudara berubah. 

3) Tanpa ASI bayi akan tetap tumbuh sehat. 

4) Susu formula lebih praktis. 

 

2.3 Konsep Pemberian ASI oleh Ibu Bekerja 

2.3.1 Pengertian 

Menurut IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2010) menyebutkan ibu 

bekerja merupakan kelompok yang berisiko tidak memberikan ASI eksklusif pada 

bayi. Hal ini disebabkan karena rata-rata masa cuti kerja melahirkan ialah selama 3 

bulan sehingga intensitas ibu untuk bertemu dengan bayi pada bulan ke 4 dan 

seterusnya menjadi kurang apabila dibandingkan dengan ibu rumah tangga. Namun 

pada ibu bekerja yang sebelumnya punya pengalaman menyusui biasanya lebih 
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berhasil untuk memberikan ASI eksklusif. Dukungan dari tempat ibu bekerja sangat 

diperlukan, dengan cara : 

1. Menyediakan tempat penitipan bayi di tempat kerja, maka ibu dapat 

menyusui anaknya pada jam istirahat 

2. Pada 6 bulan pertama pasca persalinan, jam kerja dibuat lebih pendek untuk 

memberikan kesempatan ibu menyusui 

3. Menyediakan tempat untuk memerah ASI 

4. Cuti pasca persalinan diperpanjang (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2010). 

Nurheti (2010) pada dasarnya, ada tiga aspek penting bagi ibu menyusui 

yang ingin tetap bekerja, antara lain : 

1. Persiapan secara fisik 

Jika ditinjau secara medis, ibu memang harus memberikan ASI 

eksklusif selama 6 bulan. Oleh karena itu, kondisi ibu harus benar-benar 

sehat. Ada perkecualian untuk kondisi tertentu yang memang tidak 

memungkinkan ibu memberikan ASI eksklusif pada bayinya. 

2. Persiapan psikologis 

Ada berbagai alasan yang digunakan oleh para ibu untuk menolak 

memberikan ASI eksklusif, misalnya takut pekerjaannya terganggu dan 

kuatir badannya tidak bagus kembali seperti semula sebelum melahirkan. 

Pada kenyataannya, hal tersebut tidaklah benar. Jika ditinjau dari segi 

psikologis, ASI justru menciptakan hubungan keterikatan emosional antara 

ibu dan anak. 
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3. Persiapan sosiologis 

Agar pemberian ASI eksklusif dapat berjalan lancar, harus ada upaya 

khusus dan tidak boleh malas. Ibu harus menyisihkan waktunya untuk 

memerah ASI atau menyusui anaknya. Di rumah, perlu adanya dukungan 

dari suami, orang tua, saudara dan anak yang lebih besar dalam hal 

melancarkan kelangsungan pemberian ASI. Suami turut berperan dalam 

mendukung atau membantu pekerjaan istri dirumah, misalnya ketika pagi 

hari istri harus menyusui, suami dapat memandikan anak pertama mereka. 

Selama ibu menyusui, suami harus mengambil ahli tugas-tugas domestik 

lainnya. 

2.3.2 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 

(Perinasia, 2011). 

1. Perencanaan Menyusui 

Menurut IDAI (2010), untuk mencapai keberhasilan menyusui pada ibu 

bekerja, maka harus dilakukan sebuah perencanaan yang meliputi beberapa 

langkah yang harus dilakukan agar tetap dapat memberikan ASI secara 

eksklusif selama ibu bekerja. 

a. Selama Kehamilan 

Selama kehamilan diperlukan suatu konseling atau diskusi di tempat 

kerja seputar ASI eksklusif yang didapatkan dari dokter anak dan 

kebidanan. Hal-hal yang dapat didiskusikan tersebut berisi tentang: 
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1) Mendiskusikan dengan pimpinan dan rekan kerja terkait keputusan 

ibu bekerja untuk terus menyusui selama bekerja. 

2) Mendiskusikan manfaat bagi perusahaan bila pekerja perempuan 

dapat terus menyusui 

3) Mendiskusikan dengan pimpinan terkait waktu cuti melahirkan dan 

menyusui. 

4) Mendiskusikan dengan pimpinan mengenai rencana kembali 

bekerja, dan jam kerja apabila sebelumnya ibu bekerja dengan 

sistem shift. 

5) Mendiskusikan dengan pimpinan terkait izin pulang menyusui atau 

menyusui bayi di tempat kerja 

6) Mendiskusikan dengan pimpinan terkait waktu istirahat disela jam 

kerja untuk memerah ASI bila tidak memungkinkan untuk menyusui 

langsung. 

7) Mendiskusikan terkait fasilitas menyusui dan tempat penitipan anak 

di tempat kerja 

8) Kesempatan berbagi pengalaman menyusui dengan rekan kerja. 

9) Mendiskusikan dengan pasangan (suami) dan keluarga dekat terkait 

waktu akan masuk bekerja kembali, pengasuh bayi saat bekerja, 

perlukah pasangan juga mengambil cuti, dan pembagian pekerjaan 

rumah tangga. 

b. Menjelang Ibu Bekerja 

Selama masa nifas hingga 2 minggu menjelang bekerja, beberapa 

hal yang sebaiknya dilakukan, antara lain: 
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1) Menyusui bayi langsung dari payudara. Jika memungkinkan bisa 

dengan menggunakan sendok, dan menghindari empeng/dot. 

2) Mengkonsumsi makanan yang bergizi, minum yang cukup dan 

hindari stress agar produksi ASI tidak terganggu. 

3) Melakukan peregangan/relaksasi minimal 20 menut setiap hari. 

4) Memakai pakaian yang nyaman dan memudahkan untuk memerah 

ASI. 

5) Mempraktikan cara memerah ASI menggunakan tangan, pompa 

manual ataupun pompa elektrik. 

6) Menetapkan jadwal memerah ASI, yang biasanya dilakukan setiap 

3 – 4 jam. 

7) Menyimpan ASI perah dalam lemari pendingin, sebagai persediaan 

ASI untuk nantinya dapat diberikan pada bayi ketika ibu bekerja. 

8) Memberikan ASI perah melalui cangkir, sendok, atau pipet ketika 

tidak dapat memberikan ASI secara langsung. 

9) Mencari pengasuh untuk dapat membantu memberikan ASI dan 

menjaga bayi selama ibu bekerja. Untuk satu sampai dua minggu 

menjelang ibu bekerja, pengasuh diminta untuk menghabiskan 

waktu lebih sering dengan bayi agar terbiasa dan dapat lebih 

mengenal. Melatih pengasuh bayi agar terampil memberikan ASI 

perah dengan cangkir, sendok atau pipet. 

c. Selama Ibu Bekerja 

Selama ibu bekerja perlu dilakukan beberapa hal rutin untuk 

mendukung kegiatan menyusui. Hal-hal tersebut termasuk seperti pada 
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waktu menjelang bekerja juga dengan beberapa hal berikut ini, anatar 

lain : 

1) Diusahakan untuk pertama kali kembali bekerja pada akhir pekan. 

Hal ini berhubungan dengan proses penyesuaian dari ibu, 

dikarenakan jam kerja pada akhir pekan cenderung lebih pendek. 

2) Diusahakan untuk tidak menumpuk pekerjaan yang dapat 

menimbulkan stress di kemudian hari. 

3) Menerapkan pola hidup sehat dengan istirahat cukup, mengonsumsi 

makanan bergizi. 

4) Sebelum berangkat bekerja dan meninggalkan bayi diusahakan 

menyusui bayi di pagi hari. 

5) Sepulang kerja, usahakan menyusui lebih sering agar produksi ASI 

tetap lancar dan meningkatkan bonding ibu dan bayi. 

6) Mempersiapkan ASI perah dan menyimpannya di lemari es. 

7) Selama bekerja, diusahakan mampu memerah ASI setiap 3 jam 

8) Membawa sendiri pompa/pemerah ASI dan wadah penyimpanan 

ASI ke tempat kerja 

9) Memerah ASI di ruangan yang terang dan nyaman 

10) Mendiskusikan masalah menyusui yang dialami bersama dengan 

rekan kerja.  

2. Teknik yang Dianjurkan Untuk Menyusui Selama Bekerja 

a. Sebelum berangkat kerja usahakan bayi telah disusui. 

b. ASI yang berlebihan dapat ditampung dalam wadah yang bersih dan 

disimpan dilemari pendingin. 
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c. Selama bekerja ASI dapat diperah dan di simpan di lemari pendingin di 

tempat kerja, atau bisa juga diantar pulang. 

d. Bayi dapat dititipkan ke tempat penitipan bayi. 

e. Sepulang bekerja, perbanyak menyusui bayi secara langsung malam 

hari. 

f. Menerapkan pola hidup sehat dengan istirahat cukup, minum yang 

cukup, dan makan makanan yang bergizi untuk menambah produksi 

ASI (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2010). 

2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu 

Bekerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI secara eksklusif pada ibu 

yang bekerja antara lain : 

1. Pengetahuan 

Merupakan dasar seorang individu untuk mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi, termasuk 

masalah kesehatan. Pengetahuan tentang kesehatan dapat diperoleh 

melalui pendidikan formal, penyuluhan maupun informasi dari media 

massa. Dengan adanya pengetahuan tentang ASI eksklusif dan 

manajemen laktasi, maka akan timbul kesadaran untuk memberikan ASI 

eksklusif (Prasetyono, 2012). Teori ini didukung dengan hasil penilitian 

yang dilakukan oleh Putri (2013) yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang manajemen 

laktasi dengan perilaki ibu dalam pemberian ASI eksklusif. 
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2. Sikap 

Merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar pada perilaku 

seseorang. Sikap positif seseorang terhadap sesuatu diharapkan dapat 

mengubah perilaku atau perubahan yang positif. Dengan pengetahuan, 

pendidikan dan sikap yang positif dimungkinkan terjadi suatu 

perubahan perilaku yang positif (Notoatmodjo, 2013). 

3. Keterpaparan Informasi 

Akses terhadap informasi adalah penting dalam meningkatkan 

pengetahuan dan kepedulian terhadap apa yang terjadi di sekeliling, 

yang mungkin dapat mempengaruhi sikap dan perilaku (SDKI, 2007). 

Afriana (2014) dan Wibowo (2008) menemukan bahwa keterpaparan 

informasi tentang menyusui berhubungan terjadap praktik menyusui 

secara eksklusif. Kemungkinan ibu untuk memberikan ASI eksklusif 

lebih tinggi bila ibu menerima informasi tentang menyusui sebelum 

kehamilan dan sesudah kehamilan. 

4. Dukungan Pimpinan Langsung 

Bagi ibu yang bekerja, dukungan pimpinan langsung sangat 

diperlukan. Dukungan dari pimpinan langsung akan mempengaruhi 

keputusan ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. 

Dukungan dari pimpinan langsung dapat berupa pengaturan jam kerja, 

pengaturan beban kerja, maupun kesempatan khusus untuk memerah 

ASI pada saat jam kerja (Prasetyono, 2012). Penelitian yang dilakukan 

oleh (Rizkianti and Annisa, 2014) menyatakan bahwa dukungan 
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pimpinan kerja merupakan faktor yang berperan dalam keberhasilan 

pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja. 

5. Dukungan Teman Kerja 

Selain dukungan dari pimpinan, dukungan dari teman kerja juga 

sangat mempengaruhi keputusan ibu dalam memberikan ASI eksklusif. 

Hal ini disebabkan karena lingkungan yang paling dekat dengan ibu di 

tempat kerja ialah teman kerja. Dukungan dari teman kerja dapat 

ditunjukkan melalui banyak cara, misalnya dengan mengingatkan waktu 

untuk memerah ASI dan tidak iri dengan kebijikan pimpinan yang 

dikhususkan bagi ibu menyusui (Prasetyono, 2012). Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Ida (2012) menyatakan bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif adalah dukungan teman. 

6. Ketersediaan Fasilitas Menyusui di Tempat Kerja 

Fasilitas menyusui yang ada di tempat kerja seperti ruang laktasi, 

media informasi, sarana memerah dan menyimpan ASI sangat 

mempengaruhi kesuksesan seorang ibu untuk memberikan ASI secara 

eksklusif. Apabila fasilitas yang ada di tempat kerja memadai untuk 

dilakukan pemberian ASI eksklusif kepada bayinya, hal itu akan 

menjadi pertimbangan bagi seorang ibu untuk memberikan ASI 

eksklusif (Megasari, 2014). 

7. Ketersediaan Petugas Kesehatan di Tempat Kerja 

Tersedianya tenaga kesehatan ditempat kerja akan sangat membantu 

dalam penanganan masalah kesehatan di tempat kerja. Bukan hanya 

tentang permasalahan Penyakit Akibat Kerja (PAK), namun juga 
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tentang permasalahan kesehatan lain yang dihadapi oleh pekerja. 

Misalnya permasalahan dalam menyusui atau masalah status gizi bagi 

pekerja wanita yang memiliki bayi. 

8. Peran Petugas Kesehatan di Tempat Kerja 

Peran merupakan suatu aspek dinamis dari suatu kedudukan. Untuk 

menjalankan peran, maka seseorang memperoleh hak dan tugas serta 

kewajiban yang harus di selesaikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 

29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran, menyebutkan bahwa hak 

dari tenaga kesehatan (dokter) ialah memperoleh perlindungan hukum, 

memberikan layanan sesuai standar, mendapatkan informasi yang jelas 

dari pasien, dan memperoleh imbalan jasa. Sedangkan tugas dan 

kewajiban tenaga kesehatan (dokter) ialah memberikan pelayanan 

kesehatan, memberikan informasi. Selain itu juga bertugas untuk 

mendukung pasien agar emosional pasien lebih terjaga dan kondisi 

pasien cepat membaik. Begitu pula tenaga kesehatah yang ada di tempat 

kerja, selain bertugas untuk mengobati penyakit, tenaga kesehatan di 

tempat kerja juga bertugas untuk memberikan edukasi untuk 

meningkatkan pengetahuan karyawan. Salah satunya ialah edukasi 

tentang ASI eksklusif dan manajemen laktasi khususnya pada pekerja 

wanita. Selain itu peran petugas kesehatan sangat penting dalam 

mendukung program ASI eksklusif pada pekerja dan mendukung para 

pekerja yang hamil dan menyusui untuk melakukan manajemen laktasi 

dan memberikan ASI eksklusif (Prasetyono, 2012). Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh (Oktora, 2013) menyatakan bahwa tidak semua 
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petugas kesehatan memberikan informasi mengenai pentingnya ASI 

eksklusif kepada ibu. Hal ini tentu berdampak pada kegagalan praktik 

pemberian ASI eksklusif. 

9. Kebijakan Cuti Melahirkan di Tempat Kerja 

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal 

organisasi yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku yang bertujuan 

untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Di Indonesia, 

kebijakan tentang cuti melahirkan telah diatur dalam Undang-undang 

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 82 ayat 1 yang 

berbunyi “Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat 

selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 

1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan 

dokter kandungan atau bidan”. 

Tempat kerja di Indonesia, umumnya menggunakan undang-undang 

ini sebagai kebijakan cuti melahirkan yang ditetapkan di instansi yang 

dikelolanya. Kebijakan cuti melahirkan hanya selama 3 bulan banyak 

digunakan sebagai alasan penyebab gagalnya pemberian ASI eksklusif, 

sedangkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Namun ada pula 

tempat kerja yang memberikan kebijakan khusus bagi ibu hamil untuk 

mendapatkan cuti hingga bayinya usia 6 bulan, dengan harapan ibu 

bekerja tersebut dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Haryani, 2014) menyatakan bahwa 

salah satu alasan tidak diberikan ASI eksklusif oleh ibu bekerja ialah 

waktu cuti yang terbatas. 
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2.4 Teori Perilaku Lawrence Green 

Perilaku adalah suatu respon seseorang atau organisme terhadap stimulus yang 

berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta 

lingkungan apa yang dikerjakan oleh organisme, baik yang dapat diamati secara 

langsung maupun yang diamati secara tidak langsung. Perilaku merupakan hasil 

hubungan antara stimulus atau perangsang dan respon atau tanggapan. Hal yang 

paling penting dari perilaku kesehatan adalah masalah pembentukan dan perubahan 

perilaku (Notoatmodjo, 2013). 

Teori perilaku oleh Lawrence Green menyatakan bahwa kesehatan 

individu/masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor pokok yaitu faktor perilaku 

(behaviour causes) dan faktor di luar perilaku (non behaviour causes). Sementara 

itu faktor perilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: 

1. Faktor predisposisi (predisposing) merupakan faktor dasar yang menjadi 

motivasi seseorang untuk berperilaku. Faktor predisposisi dapat meliputi 

pengetahauan, sikap, keyakinan dan nilai. Menurut Green, faktor 

pengetahuan sangatlah penting namun tidak selalu menyebabkan perubahan 

perilaku. Walaupun begitu, hubungan positif antara perilaku dengan 

pengetahuan telah dibuktikan dalam banyak penelitian sebelumnya. Sikap 

merupakan perasaan yang lebih tetap yang ditujukan pada suatu objek untuk 

melakukan suatu tindakan. Sementara keyakinan merupakan pendirian 

bahwa suatu fenomena atau objek benar adanya. 

2. Faktor pendukung (enabling) terdiri dari keterampilan dan sumber daya 

yang perlu diadakan untuk mendukung perilaku kesehatan. Sumber daya 

meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, keterjangkauan berbagai sumber 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG.... VONY NURUL K.



54 

 

 

daya, biaya, jarak, ketersediaan transportasi dan keterampilan tenaga 

kesehatan terkait penggunaan alat medis. 

3. Faktor pendorong (reinforcing) merupakan faktor penentu apakah tindakan 

kesehatan memperoleh dukungan atau tidak. Dukungan atau dorongan dapat 

diberikan oleh keluarga, teman, pimpinan. Pendorong dapat bersifat positif 

dan negatif bergantung pada sikap dam perilaku orang lain. 

 

2.5 Keaslian Penelitian 

Pencarian database untuk keaslian penelitian ini menggunakan kata kunci untuk 

mengetahui penelitian sebelumnya. Kata kunci yang digunakan peneliti sebagai 

berikut: 

Tabel 2. 2 Keyword Development 

ASI 

Eksklusif 

Ibu 

Bekerja 

Pengetahuan Sikap Dukungan 

atasan 

Dukungan 

rekan 

kerja 

Exclusive 

Breastfeeding 

Working 

Mothers 

Knowledge Attitudes Support 

superious 

Peer 

support 

 

Dalam mencari artikel ilmiah alternatif kata kunci pada table di atas didapatkan 

dari database lib unair, scopus, journal of Universitas Airlangga, google scholar, 

dan science direct untuk mencari sumber ilmiah yang memiliki kemiripan sebagai 

literature pendukung utama dalam penelitian ini. Hasil yang ditemukan kemudian 

dipilih berdasarkan judul, abstrak, dan hasil penelitian dengan cara memasukkan 

kata kunci, full text, dan publication date time yang diinginkan. 
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Tabel 2. 3 Keaslian Penelitian 
No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

1. J : Employers’ Perspective of 

Workplace Breastfeeding 

Support in Karachi, Pakistan: a 

Cross-Sectional Study 

P : Jamil Ahmed Soomro, 

Zeeshan Noor Shaikh, 

Tennegedara Buhary Saheer 

and Suhail Ahmed Bijarani 

T : 2016 

(Soomro et al., 2016) 

D : Cross Sectional 

S : 297 pengusaha yang dipilih 

secara acak tempat kerja kota 

karachi 

V : 

Independen 

- Fasilitas dukungan menyusui di 

tempat kerja 

Dependen 

- Perspektif pengusaha di tempat 

kerja 

I : Kuesioner 

A : Chi-square 

Hasil penelitian menunjukkan di antara 

fasilitas non-fisik, semua tempat kerja 

menawarkan cuti hamil selama 3 bulan, 

45% dari lokasi tersebut menawarkan 

penyesuaian tugas untuk ibu selama 

periode menyusui. Hanya 15% dari situs 

yang menawarkan istirahat menyusui 

kepada ibu yang bekerja. Fasilitas fisik 

yang mencakup pojok menyusui, lemari 

es untuk menyimpan air susu ibu, pompa 

ASI dan pengasuhan untuk perawatan 

anak diberikan kurang dari 7% dari situs 

yang berkesan. Organisasi multinasional 

memberikan dukungan yang lebih baik 

dibandingkan dengan organisasi 

nasional. 

2. J : A Qualitative Study 

Investigating the Barriers to 

Returning to Work for 

Breastfeeding Mothers in 

Ireland 

P : Deirde Desmond and Sarah 

Meaney 

T : 2016 

(Desmond and Meaney, 2016) 

D : Kualitatif 

S : Awalnya 25 wanita yang kembai 

ke dunia kerja sambil terus 

menyusui yang dihubungi, 16 

wanita mengembalikan formulir izin 

dan kemudian dihubungi untuk 

mengambil bagian dalam 

wawancara 

V : 

Independen 

- Budaya 

- Dukungan dan penyediaan 

informasi 

- Kembali bekerja 

- Memberi makan di tempat kerja 

Dependen 

- Hambatan kembali bekerja ibu 

yang menyusui 

I : Wawancara 

A : Thematic Analysis (analisis 

tematik) 

Hasil penelitian menunjukkan wanita 

mencatat bahwa sikap budaya di Irlandia 

ditambah dengan saran yang tidak 

memadai atau tidak konsisten para 

professional di bidang kesehatan 

merupakan tantangan terbesar yang 

harus mereka atasi untuk mencapai 6 

bulan ASI eksklusif. Temuan penelitian 

ini menggambarkan bahwa ibu dengan 

keinginan terus menyusui setelahnya 

kembalinya mereka untuk bekerja 

melakukannya dengan susah payah. 

Banyak yang tidak mengungkapkan 

kepada atasan mereka bahwa mereka 

sedang menyusui dan tidak meminta 

informasi tentang difasilitasi untuk terus 

menyusui setelah mereka kembali ke 

tempat kerja. Kurangnya dukungan yang 

diterima dari atasan mereka serta rasa 

malu tentang status menyusui mereka 

berarti banyak wanita yang 

menyembunyikan bahwa mereka 

menyusui setelah mereka kembali ke 

tempat kerja. 

3. J : Prevalence and 

Determinants of Exclusive 

Breastfeeding Among 

Adolescent Mothers from Quito, 

Educator: a Cross-Sectional 

Study 

P : Miguel A. Jara-Palacios, 

Angelica C. Cornejo, Jenny 

Verdesoto and Andres A. 

Galvis 

T : 2015 

(Jara-Palacios et al., 2015) 

D : Cross Sectional 

S : 375 ibu remaja dengan bayi usia 

6-24 bulan 

V : 

Independen 

- Pekerjaan 

- Status perkawinan 

- Pengetahuan makna EBF 

- Kesadaran EBF membantu 

mencegah kanker payudara 

- Konseling mengenai EBF 

- Jenis persalinan 

 

Hasil penelitian menyebutkan dalam 

sampel kami, 62,9% dari ibu remaja 

yang membesarkan bayi berusia antara 6 

hingga 24 bulan memilih EBF. 

Pengetahuan tentang manfaat ibu 

menyusui dan kesadaran jangka waktu 

yang tepat untuk EBF secara statistik 

terkait dengan meningkatkan 

kemungkinan memilih EBF. Ibu remaja 

yang berkenalan dengan durasi yang 

direkomendasikan EBF lebih mungkin 

untuk berlatih EBF (rasio odds yang 

disesuaikan (AOR) = 1,73; 95% 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG.... VONY NURUL K.



56 

 

 

No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

Dependen 

- Pemberian ASI eksklusif 

I : Kuesioner 

A : Uji chi-square,  analisis bivariat 

dan multivariat dengan model 

regresi logistik 

confidence interval (CI) 1,003, 2,98) 

serta mereka yang tahu bahwa menyusui 

merupakan faktor protektif terhadap 

kanker payudara (AOR = 5,40; 95% CI 

1,19, 24,56) 

4. J : Factors Associated with 

Exclusive Breastfeeding 

Practices Among Mothers in 

Goba District, South East 

Ethiopia: a Cross-Sectional 

Study 

P : Tesfaye Setegn, Tefera 

Belachew, Mulusew Gerbaba, 

Kabede Deribe, Amare 

Deribew and Sibhatu Biadgilign 

T : 2012 

(Setegn et al., 2012) 

D : Cross-sectional berbasis 

komunitas 

S : 608 ibu dipilih secara acak 

V : 

Independen 

- Praktik menyusui 

- Faktor sosio-demografi (Usia ibu, 

agama, status pendidikan ibu, 

pekerjaan ibu, tempat tinggal, usia 

bayi) 

- Faktor obstretrik (interval 

kelahiran, paritas, kunjungan 

perawatan antenatal) 

- Faktor/praktik terkait pelayanan 

kesehatan (konseling 

pra/pascakelahiran) 

Dependen 

- Pemberian ASI eksklusif 

I : Kuesioner 

A : Uji chi-square, regresi logistik 

bivariat, regresi logistik 

multivariabel 

Hasil penelitian: Prevalensi pemberian 

ASI eksklusif dalam kurun waktu 24 jam 

sebelum survey adalah 71,3%. Rata-rata 

durasi pemberian ASI eksklusif adalah 

tiga bulan dan frekuensi menyusui rata-

rata adalah enam kali sehari. Menjadi 

pengangguran [AOR: 10.4 (95% CI: 

1.51, 71.50)] dan usia bayi kurang dari 2 

bulan [AOR: 5.6 (95% CI: 2.28, 13.60)] 

secara independen terkait dengan 

pemberian ASI eksklusif. 

5. J : Exclusive Breastfeeding and 

Associated Factors Among 

Mothers in Debre Markos, 

Northwest Ethiopia: a Cross-

Sectional Study 

P : Getnet Mekuria and Melkie 

Edris 

T : 2015 

(Mekuria and Edris, 2015) 

D : Cross-sectional berbasis 

komunitas 

S : 423 ibu dengan memiliki bayi 

kurang dari 6 bulan 

V : 

Independen 

- Karakteristik sosio-demografi 

(Jenis kelamin bayi, usia bayi, usia 

ibu, agama, status pendidikan ibu, 

status pekerjaan ibu, status 

pernikahan ibu, pendidikan suami, 

status pekerjaan suami, tipe 

keluarga, pendapatan bulanan) 

- Pemanfaatan layanan kesehatan 

ibu dan anak 

- Informasi dan pengetahuan 

menyusui 

- Praktik menyusui 

Dependen 

- Pemberian ASI eksklusif 

I : Kuesioner 

A : Analisis regresi logistik bivariat 

dan multivariat 

Hasil penlitian menunjukkan Prevalensi 

pemberian ASI eksklusif selama tujuh 

hari sebelum survey adalah 60,8% (95% 

CI: 55,8%, 65,8%). Pada ibu yang 

menganggur [AOR = 1,98 (1,21, 3,22)], 

menerima konseling menyusui selama 

perawatan antenatal (ANC) [AOR = 

2,44 (1,53, 3,91)], menerima konseling 

pemberian makan bayi selama 

perawatan setelah kelahiran (PNC) 

[AOR = 5,03 (3,04, 8,31)], tidak 

memberikan makanan pralaktasi [AOR 

= 3,44 (1,88, 6,33)] dan memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang 

menyusui [AOR = 2,57 (1,57, 4,19)] 

lebih mungkin untuk berlatih EBF 

daripada rekan-rekan mereka. 

6. J : Exclusive Breastfeeding 

Among City-Dwelling 

Professional Working Mothers 

in Ghana 

D : Deskriptif Cross-sectional 

S : 369 ibu bekerja professional 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan ada 

kesadaran universal tentang pemberian 

ASI eksklusif dikalangan responden 

(99%). Meskipun kebanyakan ibu 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG.... VONY NURUL K.



57 

 

 

No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

P : Elvis J. Dun-Dery and Amos 

K. Laar 

T : 2016 

(Dun-Dery and Laar, 2016) 

V : 

Independen 

- Karakteristik demografi 

- Jenis fasilitas yang tersedia di 

tempat kerja 

- Tantangan di tempat kerja 

- Pengetahuan ibu pada EBF 

Dependen 

- Pemberian ASI eksklusif oleh ibu 

pekerja profesional 

I : Kuesioner terstruktur 

A : Univariate analisis, analisis 

regresi logistik sederhana 

memulai menyusui dalam waktu satu 

jam setelah melahirkan (91%), tingkat 

EBF pada enam bulan rendah (10,3%). 

Studi ini mengidentifikasi tiga elemen 

sebagai penentu EBF; Mereka yang 

tidak menerima rekomendasi pemberian 

makanan bayi dari petugas kesehatan 

cenderung kurang melakukan 

pemberian ASI eksklusif (Adjusted 

Odds Ratio) [AOR] 0,45; 95% 

Confidence Interval [CI] 0,27, 0,77), ibu 

yang memiliki durasi cuti hamil yang 

lebih pendek lebih cenderung untuk 

mempraktikkan pemberian ASI 

eksklusif (AOR 0,09; 95% CI 0,02, 

0,45), dan mereka yang memiliki 

persalinan normal adalah hampir 10 kali 

lebih mungkin untuk melakukan praktik 

menyusui eksklusif (AOR 9.02; 95% CI 

2.85, 28.53). 

7. J : Comparison of Knowledge, 

Attitudes and Practice on 

Exclusive Breastfeeding 

Between Primiparous and 

Multiparous Mothers Attending 

Wajir District Hospital, Wajir 

County, Kenya: a Cross-

Sectional Analytical Study 

P : Mahat Jimale Mohamed, 

Sophie Ochola and Victor O. 

Owino 

T : 2018 

(Mahat, Ochola and Owino, 

2018) 

D : Studi analitik komparatif cross-

sectional 

S : total 281 ibu, primipara ( n = 137) 

dan multipara ( n = 144) dengan bayi 

usia 0 – 5 bulan 

V : 

Independen 

- Pengetahuan ibu 

- Sikap terhadap EBF 

Dependen 

- Prevalensi praktik pemberian ASI 

eksklusif di kalangan ibu 

primipara dan multipara dari bayi 

usia 0 – 5 bulan 

I : Kuesioner 

A : Fisher’s exact test, A t-test 

Hasil penelitian menunjukkan 

Prevalensi EBF pada bayi 0 – 5 bulan 

adalah 45,5%. Tingkat EBF di antara ibu 

primipara adalah 39,4% dan ibu 

multipara 49,3%. Skor pengetahuan 

tentang menyusui (dari total 10) untuk 

ibu primipara adalah 7,93 ± 2,10 dan 

7,49 ± 2,20 untuk ibu multipara. Skor 

sikap rata-rata (dari total skor 40) untuk 

ibu primipara adalah 29.46 ± 5.65 dan 

28.65 ± 6.40 untuk ibu multipara. 

Prevalensi EBF dan pengetahuan ibu 

dan sikap terhadap menyusui adalah 

serupa di antara dua kelompok ibu. Ibu-

ibu dengan sikap positif terhadap 

menyusui lebih banyak cenderung EBF 

(uji eksak Fisher; p = 0,00) 

dibandingkan dengan mereka dengan 

skor yang lebih rendah. 

8. J : Development of 

Transactional Communication 

Model for Midwife and 

Postpartum Mother on 

Exclusive Breastfeeding 

P : Rekawarti Susilaningrum, 

Sri Utmai, Susilorini 

T : 2017 

(Susilaningrum, Utami and 

Susilorini, 2017) 

D : Cross-sectional 

S : 175 ibu postpartum di puskesmas 

Surabaya 

V : 

Independen 

- Predisposisi variabel faktor 

(pendidikan, pengetahuan, sikap, 

sosio-ekonomi, dan tradisi) 

- Variabel faktor pemungkin 

(perilaku kerja, infrastruktur, dan 

sikap pekerja) 

- Faktor penguat (sikap tokoh 

masyarakat, perilaku tokoh 

masyarakat, dan undang-undang) 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

faktor predisposisi dan faktor 

pemungkin mampu meningkatkan 

praktik pemberian ASI eksklusif secara 

langsung atau tidak langsung melalui 

komunikasi transaksional dengan t-tabel 

(> 1,96). Namun, faktor penguat tidak 

dapat secara langsung meningkatkan 

praktik pemberian ASI eksklusif. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

praktik pemberian ASI eksklusif dapat 

ditingkatkan dengan komunikasi 

transaksional berdasarkan teori interaksi 

manusia. 
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No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

Dependen 

- Proses komunikasi transaksional 

- Perilaku ibu memberi ASI 

eksklusif 

I : Kuesioner 

A : Uji statistic deskriptif dan 

Partial Least Square (PLS) 

9. J : Analisis Faktor Tingkat 

Keberhasilan Pemberian ASI 

Eksklusif pada Ibu Menyusui 

(Factor Analysis about 

Exclusive Breastfeeding 

Achievement Level Among 

Mothers Who Provide 

Breastmilk to Their Children) 

P : Tiyas Kusumaningrum, 

Catur Puji Lestari, Agus 

Sulistyono 

T : 2010 

(Kusumaningrum, Lestari and 

Sulistyono, 2010) 

D : Metode analitik dengan 

rancangan retrospektif  

S : 61 ibu menyusui 

V : 

Independen 

- Pengetahuan 

- Informasi dan promosi kesehatan 

- Dukungan keluarga 

- Sosial budaya 

- Peran penyedia kesehatan 

- Pekerjaan ibu 

- Pendidikan ibu 

- Anatomi fisioogi payudara ibu 

Dependen 

- Tingkat keberhasilan pemberian 

ASI eksklusif 

I : Kuesioner 

A : Teknik statistik korelasi 

Spearmen Rho 

Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat 

pencapaian pemberian ASI eksklusif 

terkait dengan informasi dan promosi (r 

= 0,271), dukungan keluarga (r = 373), 

peran penyedia layanan kesehatan (r = 

231), pekerjaan ibu (r = 251), anatomi 

dan fisiologi payudara (r = 293), 

sedangkan pengetahuan (r = 108), sosial 

budaya (r = 180) dan pendidikan (r = 

093) tidak berhubungan secara 

signifikan. 

10. J : Benefits of a Dedicated 

Breastfeeding Facility and 

Support Program for Exclusive 

Breastfeeding among Workers 

in Indonesia 

P : Ray W Basrowi, Astrid B 

Sulistomo, Nuri Purwito Adi, 

and Yvan Vandenplas 

T : 2015 

(Basrowi et al., 2015) 

D : Cross-sectional 

S : 186 pekerja perempuan yang 

anak terakhirnya berusia 6 – 36 

bulan (74 pekerja kantor dan 112 

pekerja pabrik) 

V : 

Independen 

- Fasilitas menyusui 

- Dukugan menyusui 

- Tingkat pendidikan 

- Jumlah anak 

- Status rumah 

- Tempat kerja 

Dependen 

- Manfaat program berdedikasi 

untuk memberikan ASI secara 

eksklusif di antara pekerja 

I : Kuesioner 

A : Chi-square 

Hasil penelitian menunjukkan data dari 

186 subyek (74 pekerja kantor dan 112 

pekerja pabrik) dikumpulkan. Lebih dari 

setengah (52%) para ibu berusia antara 

20 dan 46 tahun, 75,3% telah lulus dari 

sekolah menengah atas dan universitas, 

12,9% memiliki lebih dari dua anak dan 

36,0% memiliki rumah. Prevalensi EBF 

selama 6 bulan terakhir adalah 32,3%. 

Fasilitas menyusui khusus yang tepat 

tersedia untuk 21,5% dari ibu, tetapi 

hanya 7,5% telah melakukan kontak 

dengan program dukungan menyusui. 

Kehadiran fasilitas menyusui khusus 

meningkatkan praktik EBF hampir tiga 

kali lipat, dengan odds ratio (OR) 2,74 

dan 95% confidence interval (CI) 1,34-

5,64 (p ＜ 0,05). Pengetahuan dari 

program dukungan menyusui 

meningkatkan praktek EBF hampir 

enam kali (OR, 5,93; 95% CI, 1,78-

19,79) (p ＜ 0,05). 

11. J : Faktor yang Mempengaruhi 

Niat ibu Memberikan ASI 

Eksklusif di Kelurahan 

Magersari, Sidoarjo  

P : Arifa Yusrina, Shrimarti 

Rukmini Devy 

D : Observasional analitik cross-

sectional 

S : 60 responden ibu hamil 

 

 

 

Hasil didapatkan bahwa faktor yang 

berpengaruh terhadap niat untuk 

memberikan ASI Eksklusif yaitu 

keyakinan berperilaku (sig = 0,008, 

dengan Exp (B) = 173,443) dan 

keinginan meniru (sig = 0,006, dengan 
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No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

T : 2016 

(Yusrina and Devy, 2016) 

V :  

Independen 

- Karakteristik ibu (umur, 

pendidikan, pendapatan, 

pengetahuam, pekerjaan) 

- Sikap (keyakinan berperilaku, 

evaluasi hasil) 

- Norma subyektif (keyakinan 

terhadap norma, keinginan untuk 

meniru) 

Dependen 

- Niat ibu unutk memberikan ASI 

Eksklusif 

I : Kuesioner 

A : Uji regresi logistik  multivariat 

Exp (B) = 32,114) yang dimiliki oleh ibu 

terkait dengan pemberian ASI Eksklusif. 

12. J : Hubungan antara 

Pengetahuan Ibu dan IMD 

dengan Praktik ASI Eksklusif 

P : Zuhud Nur Rosyid, Sri 

Sumarmi 

T : 2017 

(Rosyid and Sumarmi, 2017) 

D : Cross-sectional 

S : 61 ibu dengan memiliki bayi usia 

6 – 11 bulan 

V : 

Independen 

- Pengetahuan ibu 

- Praktik IMD 

Dependen 

- Pemberian ASI secara Eksklusif 

I : Kuesioner 

A : Uji chi-square 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan ibu dengan pemberian ASI 

secara eksklusif (p=0,000), dan IMD 

dengan pemberian ASI secara eksklusif 

(p=0,025). 

13. J : Faktor yang Berhubungan 

dengan Pemberian ASI 

Eksklusif oleh Ibu di Ponkesdes 

Pilang Kabupaten Sidoarjo 

P : Rina Qoidatul Awaliyah, 

Esti Yunitasari, Aria Aulia 

Nastiti 

T : 2014 

(Awaliyah, Yunitasari and 

Nastiti, 2014) 

D : Cross-sectional 

S : 46 responden 

V : 

Independen 

- Nilai 

- Paritas 

- Pekerjaan 

Dependen 

- Pemberian ASI Eksklusif 6 bulan 

I : Kuesioner 

A : Uji chi-square 

Hasil menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara nilai dengan menyusui 

eksklusif (p = 0,003; contingency 

coeficient = 0,008), paritas dengan 

menyusui eksklusif (p = 0,056; 

contingency coeficient = 0,124), dan 

pekerjaan dengan menyusui eksklusif (p 

= 0,004; contingency coeficient = 

0,011). 

 

14. J : Perilaku Ibu Bekerja dalam 

memberikan ASI Eksklusif di 

Kelurahan Japanan Wilayah 

Kerja Puskesmas Kemlagi-

Mojokerto 

P : Tutuk Sulistiyowati, Pulung 

Siswantara 

T : 2014 

(Sulistiyowati and Siswantara, 

2014) 

D : Observasional Analitik Cross-

sectional 

S : 34 ibu bekerja yang memiliki 

anak usia 6 – 12 bulan 

V : 

Independen 

- Sikap 

- Pengetahuan  

Dependen 

- Perilaku ibu bekerja dalam 

memberikan ASI Eksklusif 

I : Kuesioner 

A : Uji chi-square 

Hasil penelitian berdasarkan analisis 

chi-square dengan taraf kesalahan α = 

0,05 antara sikap, norma subyektif, dan 

pengendalian perilaku diperoleh hasil 

sikap (ρ = 0,000 < 0,05), norma 

subyektif (ρ = 0,017 < 0,05), dan 

pengendalian perilaku (ρ = 0,000 < 

0,05). 

15. J : Tingkat Pengetahuan dan 

Motivasi Ibu Berhubungan 

dengan Pemberian ASI 

Eksklusif pada Ibu Bekerja 

D : Deskriptif Analitik dengan 

rancangan Cross-sectional 

S : 37 responden ibu yang bekerja di 

PT. Globalindo Intimates Klaten  

 

Hasil analisis menggunakan uji Fisher’s 

Exact Test dengan tingkat kepercayaan 

95% dan α 0,05, diketahui p-value= 

0,022 menunjukkan ada hubungan 

antara pengetahuan ibu tentang ASI 
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No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

P : Tri Utami Listyaningrum, 

Venny Vidayanti 

T : 2016 

(Listyaningrum and Vidayanti, 

2016) 

V : 

Independen 

- Tingkat pengetahuan ibu 

- Motivasi ibu 

Dependen 

- Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu 

Bekerja 

I : Kuesioner 

A : Analisis univariat, analisis 

bivariat dengan uji Fisher’s Exact 

Test 

eksklusif dengan pemberian ASI 

eksklusif pada ibu bekerja di PT. 

Globalindo Intimates, Klaten, 

sedangkan perhitungan motivasi 

menunjukkan ada hubungan antara 

motivasi ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif pada ibu bekerja di PT. 

Globalindo Intimates, Klaten dengan 

nilai p-value= 0,003. 

16. J : Workplace Breastfeeding 

Support Varies by Employment 

Type: The Service Workplace 

Disadvantage 

P : Kailey Synder, Kelli 

Hansen, Sara Brown, Amy 

Portratz, Kate White, and 

Danae Dinkel 

T : 2018 

(Snyder et al., 2018) 

D : Survei retrospektif 

S : 1.002 wanita 

V : 

Independen 

- Dukungan menyusui 

- Jenis pekerjaan 

- Layanan tempat kerja 

Dependen 

- Menyusui di tempat kerja 

I : Kuesioner 

A : Analisis melalui crosstabs dan 

uji kecocokan chi-square 

Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 

1.002 wanita yang telah menyelesaikan 

survey. Perbedaan signifikan terlihat 

diberbagai jenis pekerjaan. Perempuan 

dalam industri profesional / manajemen 

kemungkinan besar akan menerima 

dukungan informal dan dukungan 

langsung untuk menyusui setelah 

kembali bekerja. Perempuan dalam 

industri jasa dan produksi / industri 

transportasi melaporkan menerima 

tingkat terendah dukungan informal dan 

langsung. 

17. J : Employee Perception of 

Breastfeeding-Friendly Support 

and Benefits of Breastfeeding as 

a Predictor of Intention to Use 

Breast-Pumping Breaks After 

Returning to Work Among 

Employed Mothers 

P : Su-Ying Tsai 

T : 2014 

(Tsai, 2014) 

D : Survei retrospektif 

S : 715 ibu bekerja di sebuah pabrik 

manufaktur elektronik di Tainan 

Science Park di Taiwan Selatan 

V : 

Independen 

- Demografi (usia, tingkat 

pendidikan ibu yang bekerja, dan 

tingkat pendidikan pasangan) 

- Karakteristik pekerjaan (tempat 

kerja, kerja shift, dan jam kerja per 

hari) 

- Persepsi karyawan terhadap 

kebijakan menyusui dengan baik 

(kesadaran ruang laktasi, 

kesadaran akan pemompaan 

pemompaan payudara, dan 

majikan pernah menyediakan 

konsultan laktasi untuk kegiatan 

menyusui) 

- Iklim yang mendukung (perasaan 

malu ketika menggunakan pompa 

ASI, dorongan dari rekan kerja, 

supervisor, dan perawat kesehatan 

lingkungan, perasaan tidak efisien 

saat memompa ASI, dan 

menggunakan penilaian kinerja 

ibu oleh atasannya saat 

menggunakan pompa ASI) 

- Kesadaran akan manfaat menyusui 

Dependen 

Hasil penelitian menunjukkan 

Pendidikan tinggi (Odds Ratio [OR] 

2,33), non-clean room worksite (OR 

1,51), awareness of breast-pumping 

breaks (OR 4,70), dorongan oleh rekan 

untuk menggunakan pompa ASI (OR 

1,76), dan kesadaran yang lebih besar 

dari manfaat menyusui (OR 1,08) adalah 

prediktor yang signifikan dari 

penggunaan pompa ASI setelah kembali 

bekerja, sedangkan persepsi 

ketidakefisienan ketika menggunakan 

breast-pumping breaks mengurangi niat 

ibu yang dipekerjakan untuk 

menggunakan breast-pumping breaks 

(OR 0,55). 
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No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

- Penggunaan memompa ASI 

setelah kembali bekerja 

I : Kuesioner 

A : X2 test and logistics regression 

analysis 

Berdasarkan dari beberapa artikel yang terdapat dalam tabel diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tindakan perilaku kesehatan ibu dengan 

memberikan ASI Eksklusif pada bayi dapat dipengaruhi dengan pengetahuan yang 

dimiliki ibu. Pada ibu yang bekerja pengetahuan ibu dalam memberikan ASI 

Eksklusif sangat penting dalam keberhasilan pencapaian pemberian ASI Eksklusif. 

Ibu dengan memiliki tingkat pengetahuan yang baik akan memberikan dampak 

positif pada sikap ibu, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan dan mendorong 

tindakan ibu dalam memberikan ASI Eksklusif. Ibu yang bekerja dengan memiliki 

durasi cuti hamil yang lebih pendek lebih cenderung untuk mempraktikkan 

pemberian ASI Eksklusif. Ketersediaan khusus fasilitas menyusui yang disediakan 

oleh tempat ibu bekerja akan mempengaruhi dan meningkatkan praktik pemberian 

ASI Eksklusif. Ibu yang bekerja dan sedang menyusui, saat ibu kembali bekerja 

dukungan sosial yang di dapat dari tempat kerja memiliki peran penting dalam 

tindakan pemberian ASI Eksklusif. Dukungan sosial dari tempat ibu bekerja bisa di 

dapatkan dari dukungan atasan dan rekan kerja ibu dengan memberikan dorongan 

untuk ibu supaya menggunakan pompa ASI atau memerah ASI setelah kembali 

bekerja, sehingga dapat mencapai dalam upaya meningkatkan kesadaran yang lebih 

besar dari manfaat menyusui pada bayi dengan memberikan ASI secara Eksklusif 

oleh ibu yang bekerja.
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Diukur     : Tidak diukur 

Gambar 3. 1 Kerangka konseptual analisis faktor yang berhubungan dengan  

  pemberian ASI eksklusif oleh ibu pekerja pabrik menurut teori  

  Lawrence Green (1980) dalam Green dan Kreuter (1991) 

1. Pengetahuan 

2. Sikap  

Pemberian ASI eksklusif 

oleh ibu pekerja pabrik 

Lingkungan 

Kesehatan 

ibu dan 

anak 

Peningkatan 

kualitas 

hdup ibu 

dan anak 

Faktor Predisposisi 

(Predisposing factors) : 

 

 

 

3. Kepercayaan 

4. Nilai dan norma 

(Kebudayaan) 

5. Karakteristik Individu 

(umur, pendidikan, 

paritas, unit pekerjaan, 

pendapatan) 

1. Pengetahuan 

2. Sikap  

Faktor Pendorong 

(Reinforcing factors) : 

 

 

 

 

3. Lingkungan kerja fisik 

4. Lingkungan kerja non 

fisik 

5. Kelelahan kerja 

6. Petugas kesehatan 

1. Dukungan dari atasan 

2. Dukungan dari rekan 

kerja  

Faktor Pendukung 

(Enabling factors) : 

 

 

 

2. Kebijakan perusahaan 

1. Ketersediaan fasilitas 

menyusui 
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Keterangan : 

Perilaku sehat merupakan perilaku seseorang yang sehat. Perilaku sehat 

mencakup perilaku-perilaku dalam mencegah atau menghindari dari penyakit dan 

penyebab penyakit atau masalah, atau penyebab masalah (Notoatmodjo, 2013). 

Pada penelitian ini, yang dimaksud oleh perilaku sehat yakni perilaku pemberian 

ASI eksklusif oleh ibu pekerja pabrik. Teori perilaku oleh Lawrence Green (1980) 

menyatakan bahwa kesehatan individu/masyarakat dipengaruhi oleh dua fakor 

pokok yakni faktor perilaku (behaviour causes) dan faktor di luar perilaku (non 

behaviour causes). 

Teori Lawrence Green (1980) terdapat beberapa faktor yang diduga 

mempengaruhi pembentukan perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif oleh ibu 

yang bekerja di pabrik, dalam kerangka konseptual menjelaskan diantaranya adalah 

faktor predisposisi meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai dan norma 

(kebudayaan) dan karakteristik individu. Faktor pendukung yang mempengaruhi 

ibu dalam pemberian ASI eksklusif diantaranya seperti ketersediaan fasilitas 

menyusui, dan kebijakan perusahaan. Sementara faktor pendorong ibu dalam 

pemberian ASI eksklusif meliputi dukungan dari atasan, dukungan dari rekan kerja, 

lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non fisik, kelelahan kerja, dan petugas 

kesehatan. Dalam penelitian ini, perilaku sehat oleh ibu pekerja pabrik dalam 

memberikan ASI eksklusif dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut diatas. Adapun 

faktor yang akan diteliti yaitu faktor predisposisi (pengetahuan dan sikap), faktor 

pendukung (ketersediaan fasilitas menyusui), dan faktor pendorong (dukungan dari 

atasan dan dukungan dari rekan kerja). Pekerja wanita akan memberikan ASI 
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eksklusif jika faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong 

mendukung terjadinya perilaku tersebut. 

Bayi yang tidak memperoleh ASI secara eksklusif dapat berdampak pada 

angka kematian bayi (AKB) yang tinggi. Dampak jangka pendek yang diperoleh, 

bayi akan sering rewel karena kebutuhan ASI tidak terpenuhi, memiliki resiko 

terjadinya infeksi lambung, usus, sembelit, dan penyakit kuning. Dampak jangka 

panjang untuk bayi terjadi cholic, chrons disease, ulcerative colitis, tingkat 

Intelligence Quotient (IQ) poin rendah, tingkat emosi/spiritual yang tidak stabil dan 

resiko Sudden Infant Death Syndrome atau kematian bayi secara mendadak. Bayi 

yang mendapatkan ASI secara eksklusif selama 6 bulan yang diberikan oleh ibu 

pekerja pabrik dapat mendukung kesuksesan program dalam memberikan ASI 

secara eksklusif sehingga hasil yang didapatkan kesehatan ibu dan anak yang 

meningkat, dan terjadi peningkatan kualitas hidup ibu dan anak.  

 

3.2 Hipotesis 

H1: 

1. Ada hubungan pengetahuan ibu dengan pemberian ASI eksklusif oleh ibu 

pekerja pabrik 

2. Ada hubungan sikap ibu dengan pemberian ASI eksklusif oleh ibu pekerja 

pabrik 

3. Ada hubungan ketersediaan fasilitas menyusui dengan pemberian ASI 

eksklusif oleh ibu pekerja pabrik 

4. Ada hubungan dukungan dari atasan dengan pemberian ASI eksklusif oleh 

ibu pekerja pabrik 
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5. Ada hubungan dukungan dari rekan kerja dengan pemberian ASI eksklusif 

oleh ibu pekerja pabrik 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan 

menggunakan metode ilmiah. Pada bab ini akan diuraikan mengenai : 1) Desain 

Penelitian, 2) Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Teknik Sampling, 3) Variabel 

Penelitian dan Definisi Operasional Variabel, 4) Instrumen Penelitian, 5) Uji 

Validitas dan Reliabilitas, 6) Lokasi dan Waktu Penelitian, 7) Prosedur 

Pengambilan dan Pengumpulan Data, 8) Cara Analisis Data, 9) Kerangka 

Operasional/kerja, 10) Masalah Etik. 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah semua proses yang di perlukan dalam penelitian 

meliputi perencanaan penelitian, dan pelaksanaan penelitian atau proses 

operasional penelitian. Desain penelitian ini juga merupakan suatu kerangka acuan 

bagi pengkajian hubungan antar variabel (Budiman, 2011). Dasar penelitian sangat 

erat hubungannya dengan bagaimana suatu penelitian sebagai petunjuk 

perencanaan pelaksanaan suatu penelitian (Nursalam, 2013). Rancangan penelitian 

ini menggunakan pendekatan cross sectional. Pendekatan cross sectional 

merupakan suatu rancangan penelitian observasional yang dilakukan untuk 

mengetahui hubungan variabel independen dengan variabel dependen dimana 

pengukuran dilakukan pada satu saat yang menekankan pada waktu pengukuran 

tertentu (Nursalam, 2016). Dengan studi ini akan diperoleh prevalensi atau efek 

suatu fenomena (variabel dependen yaitu pemberian ASI Eksklusif oleh ibu pekerja 

pabrik) dihubungkan dengan penyebab (variabel independen yaitu pengetahuan, 
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sikap, ketersediaan fasilitas menyusui, dukungan dari atasan, dukungan dari rekan 

kerja). 

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Teknik Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah setiap subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, 

populasi dibagi menjadi dua yaitu populasi target dan populasi terjangkau 

(Nursalam, 2016). Populasi target adalah populasi yang memenuhi kriteria 

sampling dan menjadi sasaran akhir penelitian. Populasi terjangkau adalah populasi 

yang memenuhi kriteria penilaian dan dapat dijangkau oleh peneliti dalam 

kelompoknya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai 

bayi usia 6 – 12 bulan yang bekerja di pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya sejumlah 78 orang. Puskesmas Kalirungkut Surabaya tersebut ada 3 

kelurahan yaitu kelurahan Kalirungkut, Rungkut Kidul dan kelurahan Kedung 

Baruk. Jumlah dari dari tiap masing-masing kelurahan yakni : 

1. Kelurahan Kalirungkut terdiri dari 37 ibu 

2. Kelurahan Rungkut Kidul terdiri dari 25 ibu 

3. Kelurahan Kedung Baruk terdiri dari 16 ibu. 

4.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian populasi terjangkau yang dapat digunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling. Terdapat dua syarat yang harus 

dipenuhi untuk mendapatkan sampel, yaitu : 1) Representatif (sampel dapat 

mewakili populasi yang ada), 2) Sampel harus cukup banyak (Nursalam, 2016). 

Dalam memilih sampel dengan menggunakan kriteria sebagai berikut : 
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1. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Kriteria inklusi dalam 

penelitian ini adalah : 

1) Ibu yang bekerja di pabrik dengan memiliki bayi usia 6 – 12 bulan 

2) Ibu dengan kondisi sehat secara fisik dan mental 

3) Ibu yang dapat membaca dan menulis  

2. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek 

penelitian karena berbagai sebab. Kriteria eksklusi dalam penelitian ini 

adalah : 

1) Ibu yang menderita penyakit serius sehingga merugikan bayi apabila 

menyusui misal HIV, TB aktif, dan Hepatitis B. 

2) Ibu yang mendapatkan terapi obat-obatan yang dapat memberikan 

efek samping yang merugikan bagi bayi apabila menyusui. 

3) Ibu dengan gangguan jiwa seperti isolasi sosial, harga diri rendah, 

resiko perilaku kekerasan. 

4.2.3 Penentuan Besar Sampel 

Penentuan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin 

dengan hasil perhitungan yang didapat sejumlah : 

n =  
N

1 + N (d)2
 

n =  
78

1 + 78 (0,05)2
 

n =
78

1,195
= 65, 271 
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 n = 65 orang 

Keterangan : 

n = Besar Sampel 

N = Besar Populasi 

d = Tingkat Signifikasi (p) (d = 0,05) 

 

Setelah dilakukan perhitungan jumlah besar sampel dengan menggunakan 

rumus slovin diketahui jumlah sampel terdapat 65 ibu. Pengambilan sampel disetiap 

kelurahan yang terdapat di Puskesmas Kalirungkut Surabaya dilakukan dengan 

menggunakan teknik Proportional Random Sampling. Pengambilan sampel secara 

proporsi dilakukan dengan mengambil subyek dari setiap strata atau wilayah yang 

ditentukan dengan seimbang dengan banyaknya subyek dalam masing-masing 

wilayah (Arikunto, 2006). Kemudian sampel diambil secara acak sederhana sesuai 

kriteria. Pembagian besar sampel untuk masing-masing kelurahan di Puskesmas 

Kalirungkut Surabaya dibagi dengan menggunakan rumus menurut Sugiono (2010) 

dengan hasil perhitungan yang di dapat dalam setiap wilayah kelurahan sejumlah : 

n1 =  
n

N 
 × N1 

Keterangan : 

n1 = jumlah sampel tiap kelurahan pada Puskesmas Kalirungkut Surabaya 

n = jumlah populasi di setiap kelurahan pada Puskesmas Kalirungkut Surabaya 

N = jumlah seluruh populasi Puskesmas Kalirungkut Surabaya 

N1 = besar sampel yang ditarik dari populasi 

1. Kelurahan Kalirungkut 

n1 =  
37

78 
 × 65 = 30,83 = 31 orang 
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2. Kelurahan Rungkut Kidul 

n1 =  
25

78 
 × 65 = 20,83 = 21 orang 

3. Kelurahan Kedung Baruk 

n1 =  
16

78 
 × 65 = 13,33 = 13 orang 

4.2.4 Teknik Sampling 

Sampling merupakan proses menyeleksi populasi yang dapat mewakili 

populasi yang ada (Nursalam, 2016). Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah nonprobability sampling dengan menggunakan purposive 

sampling. Purposive sampling merupakan suatu teknik penetapan sampel dengan 

cara memilih sampel diantara populasi, sesuai dengan yang dikehendaki peneliti 

(tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili 

karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2016). 

Pengambilan sampel di setiap kelurahan yang terdapat di Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya dilakukan dengan menggunakan teknik Proportional Random Sampling. 

Pengambilan sampel secara proporsi dilakukan dengan mengambil subyek dari 

setiap strata atau wilayah yang ditentukan dengan seimbang dengan banyaknya 

subyek dalam masing-masing wilayah (Arikunto, 2006). 

 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari variasi tertentiu yang diterapkan dalam oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Variabel adalah sesuatu 
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yang digunakan sebagai sifat atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan 

peneliti tentang suatu konsep pengertian tertentu. Berdasarkan hubungan antar 

variabel-variabel satu dengan yang lainnya, variabel dibagi menjadi dua yaitu 

variabel independen dan variabel dependen (Notoatmodjo, 2010). 

4.3.1 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang nilainya menentukan variabel 

lain. Suatu kegiatan stimulus yang dimanipulasi oleh peneliti menciptakan suatu 

dampak pada variabel dependen. Variabel independen biasanya dimanipulasi, 

diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya terhadap 

variabel lain (Nursalam, 2016). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan, sikap, ketersediaan fasilitas menyusui, dukungan dari atasan, 

dukungan dari rekan kerja. 

4.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi nilainya ditentukan 

oleh variabel lain. Variabel dependen ini merupakan faktor yang diamati dan diukur 

untuk menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel independen 

(Nursalam, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemberian ASI 

Eksklusif oleh ibu pekerja pabrik. 

4.3.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah pemberian makna atau arti pada masing-masing 

variabel berdasarkan karakteristik masing-masing variabel yang diperlukan untuk 

kepentingan akurasi, komunikasi dan replikasi agar memberikan pemahaman yang 

sama kepada setiap orang mengenai variabel yang dirumuskan dalam penelitian 

(Nursalam, 2016). 
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Tabel 4. 1 Definisi Operasional Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian 

ASI Eksklusif oleh Ibu Pekerja Pabrik di Wilayah Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya 
Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Independen : 

Pengetahuan 

Hal-hal yang 

diketahui oleh ibu 

pekerja pabrik 

tentang ASI eksklusif 

1. Pengertian ASI 

eksklusif. 

2. Manfaat 

pemberian ASI 

bagi bayi dan 

ibu. 

3. Cara pemberian 

ASI selama 

bekerja. 

4. Cara 

penyimpanan 

ASI. 

5. Cara pemberian 

ASI perah. 

Kuesioner Ordinal Penilaian : 

Benar = 1 

Salah = 0 

 

Kategori 

pengetahuan, 

Baik = 76 – 

100% 

Cukup = 56 – 

75% 

Kurang = <56% 

Independen : 

Sikap 

Reaksi atau respon 

ibu pekerja pabrik 

terhadap pemberian 

ASI eksklusif 

Sikap terhadap 

pemberian ASI 

eksklusif : 

1. Memberikan 

ASI saja pada 

bayi sejak lahir 

hingga usia 6 

bulan. 

2. Kepuasan ibu 

dalam 

menyusui. 

3. Tindakan dalam 

pemberian ASI 

eksklusif. 

Kuesioner Ordinal Pernyataan 

positif (+) : 

Sangat setuju = 

4 

Setuju = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak 

setuju = 1 

 

Pernyataan 

negatif (-) : 

Sangat setuju = 

1 

Setuju = 2 

Tidak setuju = 3 

Sangat tidak 

setuju = 4 

 

Kategori sikap, 

1. Positif jika 

T ≥ T mean 

2. Negatif jika 

T < mean 

Independen : 

Ketersediaan 

fasilitas 

menyusui 

Sarana dan prasarana 

yang disediakan oleh 

tempat kerja yang 

mendukung pekerja 

wanita untuk 

memerah ASI 

1. Adanya tempat 

menyusui 

2. Adanya 

peralatan 

menyusui 

Kuesioner Ordinal Penilaian : 

Ya = 1 

Tidak = 0 

 

Skor 

ketersediaan 

fasilitas : 

1. Ada 

Fasilitas 

(jika skor 

≥50%) 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor 

2. Tidak ada 

Fasilitas 

(jika skor 

<50%) 

Independen : 

Dukungan dari 

atasan 

Pemberian bantuan 

dari pimpinan berupa 

tenaga, pikiran, dan 

materi 

1. Adanya 

perhatian atasan 

dalam hal 

menyusui 

2. Memberikan 

izin terkait 

dengan 

menyusui 

3. Memberikan 

kesempatan 

pada jam 

istirahat untuk 

memerah ASI 

Kuesioner Ordinal Pernyataan 

positif (+) : 

Sangat setuju = 

4 

Setuju = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak 

setuju = 1 

 

Kategori 

dukungan dari 

atasan, 

1. Mendukung 

jika T ≥ T 

mean 

2. Tidak 

mendukung 

jika T < 

mean 

Independen : 

Dukungan dari 

rekan kerja 

Pemberian bantuan 

dari rekan kerja 

berupa informasi 

terkait ASI eksklusif 

1. Mau dan 

mampu 

memberikan 

informasi 

tentang ASI 

2. Membantu 

mencari solusi 

terkait 

hambatan 

menyusui 

3. Memaklumi 

rekan kerja 

ketika tidak 

berada di 

ruangan karena 

sedang 

memerah ASI 

4. Mengingatkan 

waktu memerah 

ASI 

Kuesioner Ordinal Pernyataan 

positif (+) : 

Sangat setuju = 

4 

Setuju = 3 

Tidak setuju = 2 

Sangat tidak 

setuju = 1 

 

Kategori 

dukungan dari 

rekan kerja, 

1. Mendukung 

jika T ≥ T 

mean 

2. Tidak 

mendukung 

jika T < 

mean 

Dependen : 

Pemberian ASI 

eksklusif oleh 

ibu pekerja 

pabrik 

Tindakan yang 

dilakukan seorang 

ibu pekerja pabrik 

dalam memberikan 

ASI pada bayi usia 0-

6 bulan 

1. ASI eksklusif 

(Pemberian ASI 

saja tanpa 

makanan dan 

minuman 

tambahan) 

2. Tidak ASI 

eksklusif 

(Pemberian ASI 

dengan 

Kuesioner Nominal Penilaian : 

ASI eksklusif = 

1 

Tidak ASI 

eksklusif = 0 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor 

makanan dan 

minuman 

tambahan 

seperti pisang, 

bubur, dan susu 

formula) 

 

 

4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan data 

berupa kuesioner, pedoman wawancara terbuka dan format penjaringan data tidak 

perlu dilakukan uji validitas dan reabilitasnya (Setiadi, 2013). Kuesioner adalah 

salah satu alat pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara membagikan atau 

mengedarkan suatu daftar pertanyaan, kuesioner tipe pilihan yaitu meminta 

responden untuk memilih satu jawaban dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh 

peneliti (Setiadi, 2013). 

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa lembar kuesioner untuk 

mengumpulkan data mengenai pengetahuan, sikap, ketersediaan fasilitas menyusui, 

dukungan dari atasan, dukungan dari rekan kerja, pemberian ASI eksklusif oleh ibu 

pekerja pabrik yaitu : 

1. Data demografi 

Kuesioner data demografi merupakan pertanyaan untuk mengetahui 

informasi secara umum pada responden. Ada 6 pertanyaan yang terdiri 

alamat, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, jumlah anak, usia anak 

terkecil. 

2. Kuesioner pengetahuam 

Pada penelitian ini pengumpulan data pada variabel pengetahuan 

menggunakan alat ukur berupa kuesioner. Kuesioner pengetahuan yang 
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diambil dari penelitian tesis Sischa (2017). Kuesioner pengetahuan ini 

terdapat 12 pertanyaan Multiple choice. Penilaian akan dilakukan dengan 

cara setiap jawaban benar akan diberi nilai 1, sedangkan jawaban salah akan 

diberi nilai 0. 

Aspek pengetahuan dalam pemberian ASI eksklusif oleh ibu pekerja pabrik 

dinilai dengan menggunakan rumus : 

P =
F

N
 X 100% 

 Keterangan : 

   P = Presentase 

   F = Jumlah nilai yang diperoleh 

   N = Jumlah skor maskimal 

 

Dari semua nilai pengukuran pengetahuan dalam pemberian ASI eksklusif 

oleh ibu pekerja pabrik, ditetapkan kategori : 

- Skor 76 – 100% : Pengetahuan baik 

- Skor 56 – 75% : Pengetahuan cukup 

- Skor <56% : Pengetauan kurang 

3. Kuesioner sikap 

Pada penelitian ini pengumpulan data pada variabel sikap 

menggunakan alat ukur berupa kuesioner. Kuesioner yang diambil dari 

penelitian tesis Sischa (2017). Panduan kuesioner menggunakan skala 

likert, dengan pilihan jawaban yang terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak 

setuju, dan sangat tidak setuju. Kuesioner sikap ini terdapat 7 pertanyaan, 

nomer 1,2,3,7 merupakan pertanyaan favorable (positif) dan nomer 4,5,6 

merupakan pertanyaan unfavorable (negatif). 
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Tabel 4. 2 Nilai Panduan Kuesioner Sikap 
Jawaban Favorable Unfavorable 

Sangat setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak setuju 2 3 

Sangat tidak setuju 1 4 

  

 Aspek sikap dalam pemberian ASI eksklusif oleh ibu pekerja pabrik dinilai 

 dengan menggunakan rumus : 

    T = 50 + 10 [
X− X̅

S
] 

 Keterangan : 

   X = skor responden 

   X̅ = nilai rata-rata 

   S = standar deviasi 

 

Dari semua nilai pengukuran sikap dalam pemberian ASI eksklusif oleh ibu 

pekerja pabrik, ditetapkan kategori : 

- Skor (+) = T ≥T mean : Sikap baik 

- Skor (-) = T <T mean : Sikap negatif 

4. Kuesioner ketersediaan fasilitas menyusui 

Ketersediaan fasilitas menyusui diukur dengan menggunakan 

kuesioner yang diambil dari penelitian tesis Sischa (2017). Kuesioner ini 

terdapat 8 pertanyaan, jika jawaban ya diberi nilai 1 dan jawaban tidak 

diberi nilai 0 untuk pertanyaan positif (1-8). Akumulasi nilai total benar 

100% adalah 8. 

Aspek ketersediaan fasilitas dalam pemberian ASI eksklusif oleh ibu 

pekerja pabrik dinilai dengan menggunakan rumus : 

P =
F

N
 X 100% 
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Keterangan : 

   P = Presentase 

   F = Jumlah nilai yang diperoleh 

   N = Jumlah skor maskimal 

 

Dari semua nilai pengukuran ketersediaan fasilitas dalam pemberian ASI 

eksklusif oleh ibu pekerja pabrik, ditetapkan kategori :  

- Skor ≥50% : Ada fasilitas 

- Skor <50% : Tidak ada fasilitas 

5. Kuesioner dukungan dari atasan 

Kuesioner dukungan dari atasan ini diambil dari penelitian tesis 

Sischa (2017). Kuesioner ini terdapat 5 pertanyaan, panduan kuesioner 

menggunakan skala likert, dengan pilihan jawaban yang terdiri dari sangat 

setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kuesioner dukungan dari 

atasan ini terdapat 8 pertanyaan favorable (positif). 

 Tabel 4. 3 Nilai Panduan Kuesioner dukungan dari atasan 
Jawaban Favorable 

Sangat setuju 4 

Setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

  

 Aspek dukungan dari atasan dalam pemberian ASI eksklusif oleh ibu 

pekerja pabrik dinilai  dengan menggunakan rumus : 

    T = 50 + 10 [
X− X̅

S
] 

 Keterangan : 

   X = skor responden 

   X̅ = nilai rata-rata 

   S = standar deviasi 
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Dari semua nilai pengukuran dukungan dari atasan dalam pemberian ASI 

eksklusif oleh ibu pekerja pabrik, ditetapkan kategori : 

- Skor (+) = T ≥T mean : Mendukung 

- Skor (-) = T <T mean : Tidak mendukung 

6. Kuesioner dukungan dari rekan kerja 

Kuesioner dukungan dari rekan kerja ini diambil dari penelitian tesis 

Sischa (2017). Kuesioner ini terdapat 5 pertanyaan, panduan kuesioner 

menggunakan skala likert, dengan pilihan jawaban yang terdiri dari sangat 

setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kuesioner dukungan dari 

atasan ini terdapat 5 pertanyaan favorable (positif). 

 Tabel 4. 4 Nilai Panduan Kuesioner dukungan dari rekan kerja 
Jawaban Favorable 

Sangat setuju 4 

Setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

  

 Aspek dukungan dari rekan kerja dalam pemberian ASI eksklusif oleh ibu 

pekerja pabrik dinilai  dengan menggunakan rumus : 

    T = 50 + 10 [
X− X̅

S
] 

 Keterangan : 

   X = skor responden 

   X̅ = nilai rata-rata 

   S = standar deviasi 

 

Dari semua nilai pengukuran dukungan dari rekan kerja dalam pemberian 

ASI eksklusif oleh ibu pekerja pabrik, ditetapkan kategori : 

- Skor (+) = T ≥T mean : Mendukung 

- Skor (-) = T <T mean : Tidak mendukung 
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7. Kuesioner pemberian ASI eksklusif oleh ibu pekerja pabrik 

Lembar kuesioner variabel dependen berupa pengukuran pemberian 

ASI eksklusif dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan 

apakah ibu memberikan ASI saja tanpa makanan dan minuman tambahan 

atau pemberian ASI dengan makanan dan minuman tambahan seperti 

pisang, bubur, dan susu formula. Jika responden menjawabnya ASI saja 

tanpa makanan dan minuman tambahan diberi kode 1 dan jika responden 

menjawab tidak ASI eksklusif pemberian ASI dengan makanan dan 

minuman tambahan seperti pisang, bubur, dan susu formula diberi kode 0. 

Kuesioner berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementrian dan 

Kesehatan RI (2014). 

 

4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut 

benar-benar valid dalam melakukan pengukuran apa yang diukur. Prinsip 

validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti prinsip keandalan 

instrumen dalam mengmpulkan data (Nursalam, 2014). Uji valididtas 

berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan dalam kuesioner yang 

harus di buang atau di ganti karena dianggap tidak relevan. Uji validitas 

menggunakan SPSS dengan besar r tabel ditentukan dari jumlah responden 

dengan tingkst signifikansi 5% (0,05). 

Uji ini dilakukan pada saat pra penelitian terhadap kuesioner yang telah 

dibuat oleh peneliti dengan aplikasi SPSS 21. Uji validitas dilakukan pada 
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tanggal 10 – 12 Juli 2018 kepada 15 orang ibu yang bekerja di pabrik yang 

tidak termasuk sampel penelitian. Uji validitas dilakukan di wilayah 

Puskesmas Tanah Kali Kedinding dengan karakteristik yang sesuai dengan 

kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. Jumlah responden sebanyak 15 

responden yaitu nilai r tabel 0,514. Item instrumen dianggap valid jika r 

hitung > r tabel (0,514). 

1) Uji validitas kuesioner pengetahuan 

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Kuesioner Pengetahuan 
Item r Hitung r Tabel Keterangan 

1. 0,621 0,514 Valid  

2. 0,715 0,514 Valid 
3. 0,980 0,514 Valid 
4. 0,872 0,514 Valid 
5. 0,980 0,514 Valid 
6. 0,814 0,514 Valid 
7. 0,621 0,514 Valid 
8. 0,715 0,514 Valid 
9. 0,980 0,514 Valid 
10. 0,621 0,514 Valid 
11. 0,570 0,514 Valid 
12. 0,715 0,514 Valid 

 

2) Uji validitas kuesioner sikap 

 Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Kuesioner Sikap 
Item r Hitung r Tabel Keterangan 

1. 0,691 0,514 Valid  

2. 0,540 0,514 Valid 
3. 0,612 0,514 Valid 
4. 0,578 0,514 Valid 
5. 0,700 0,514 Valid 
6. 0,831 0,514 Valid 
7. 0,578 0,514 Valid 

 

 

3) Uji validitas kuesioner ketersediaan fasilitas 

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Kuesioner Ketersediaan Fasilitas 
Item r Hitung r Tabel Keterangan 

1. 0,629 0,514 Valid  

2. 0,629 0,514 Valid 
3. 0,629 0,514 Valid 
4. 0,830 0,514 Valid 
5. 0,720 0,514 Valid 
6. 0,922 0,514 Valid 
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Item r Hitung r Tabel Keterangan 

7. 0,605 0,514 Valid 
8. 0,629 0,514 Valid 

 

4) Uji validitas kuesioner dukungan dari atasan 

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Kuesioner Dukungan Dari Atasan 
Item r Hitung r Tabel Keterangan 

1. 0,759 0,514 Valid  

2. 0,760 0,514 Valid 
3. 0,870 0,514 Valid 
4. 0,796 0,514 Valid 
5. 0,842 0,514 Valid 

 

5) Uji validitas kuesioner dukungan dari rekan kerja 

Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Kuesioner Dukungan Dari Rekan Kerja 
Item r Hitung r Tabel Keterangan 

1. 0,522 0,514 Valid  

2. 0,628 0,514 Valid 
3. 0,703 0,514 Valid 
4. 0,824 0,514 Valid 
5. 0,824 0,514 Valid 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila 

fakta atau kenyataan diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang 

berlainan (Nursalam, 2014). Reliabilitas merupakan indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya dan dapat 

diandalkan (Saryono, 2008). Alat pengukur dianggap reliable jika 

digunakan dua kali atau lebih untuk mengukur gejala yang sama dan 

hasilnya relatif konsisten. Uji realibilitas dilakukan dengan menggunakan 

metode alpha Cronbach’s 0 sampai 1, jika skala ini dikelompokkan ke 

dalam lima kelas dengan rank yang sama, maka ukuran kemantapan alpha 

dapat diinterpretasikan sebagai berikut (Hidayat, 2010) : 

1) Nilai Cronbach’s alpha 0,00 s.d 0,20 berarti kurang reliabel 

2) Nilai Cronbach’s alpha 0,21 s.d 0,40 berarti agak reliabel 
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3) Nilai Cronbach’s alpha 0,41 s.d 0,60 berarti cukup reliabel 

4) Nilai Cronbach’s alpha 0,61 s.d 0,80 berarti reliabel 

5) Nilai Cronbach’s alpha 0,81 s.d 1,0 berarti sangat reliabel 

Uji reliabilitas pada kuesioner ini dilakukan setelah melakukan uji 

validitas. Uji realibilitas untuk instrumen dilakukan dengan aplikasi SPSS 

21. Hasil uji realibilitas pada kuesioner pengetahuan dengan 12 butir soal 

didapatkan nilai alpha Cronbach’s 0,938 yang berarti sangat reliabel. Uji 

realibilitas terhadap 7 butir soal kuisioner sikap didapatkan hasil alpha 

Cronbach’s 0,762 yang berarti reliabel. Uji realibilitas terhadap 8 butir soal 

kuisioner ketersediaan fasilitas didapatkan hasil alpha Cronbach’s 0,831 

yang berarti sangat reliabel. Hasil uji realibilitas pada kuesioner dukungan 

dari atasan dengan 5 item soal didapatkan hasil alpha Cronbach’s 0,864 

yang berarti sangat reliabel. Hasil uji realibilitas pada kuesioner dukungan 

dari rekan kerja dengan 5 butir soal didapatkan hasil alpha Cronbach’s 

0,749 yang berarti reliabel. 

 

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian di Wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya. Penelitian ini 

dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari semua pihak yang bersangkutan. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2018. 

4.7 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan dan proses pengumpulan 

karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian (Nursalam, 2014). 

Prosedur dan pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Tahap Persiapan 

1) Peneliti telah mengajukan permohonan izin penelitian kepada Dekan 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga untuk persetujuan dosen 

pembimbing skripsi. 

2) Mengurus surat izin permohonan data awal ke bagian akademik 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, kemudian menyerahkan 

ke Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya. 

3) Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya membuat surat rekomendasi 

pengambilan data awal ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya, lalu peneliti 

menyerahkan surat tersebut ke pihak Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 

4) Dinas Kesehatan Kota Surabaya membuat surat izin pengambilan data 

awal, lalu peneliti menyerahkan surat tersebut ke pihak Puskesmas 

Kalirungkut Surabaya. 

5) Peneliti menyerahkan surat izin melakukan pengambilan data awal ke 

Puskesmas Kalirungkut Surabaya dan peneliti melakukan pengambilan 

data awal di Puskesmas Kalirungkut Surabaya. 

6) Peneliti meminta data kepada bagian tata usaha Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya untuk data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti jumlah 

ibu yang menyusui dan ibu yang menyusui dengan bekerja di pabrik. 

7) Setelah peneliti mendapatkan informasi dari Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya dan telah menentukan populasi sesuai kriteria, maka 

dilanjutkan dengan penghitungan sample dan teknik sampling. 
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8) Sebelum penelitian dilaksanakan peneliti telah melewati tahap ujian 

proposal dan ujian etik di Fakultas Keperawatan, sehingga dinyatakan 

layak untuk diadakan penelitian. 

9) Selanjutnya peneliti mempersiapkan instrumen yang akan digunakan 

yaitu instrumen data demografi, instrumen pengetahuan, sikap, 

ketersediaan fasilitas menyusui, dukungan dari atasan dan instumen 

dukungan dari rekan kerja. 

10) Peneliti telah melakukan pengajuan izin penelitian kebagian Akademik 

Fakultas Keperawatan untuk tempat yang dituju adalah Puskesmas 

Kalirungkut Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dan 

Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya. 

2. Tahap Pelaksanaan 

1) Peneliti menentukan besar sampel sesuai teknik sampling yang sudah 

ditentukan sebelumnya. 

2) Mendatangi responden yang sesuai dengan kriteria inklusi yang telah 

ditentukan secara bergantian dari satu rumah ke rumah lain (door to 

door). 

3) Peneliti memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan langkah dari 

penelitian pada masing-masing responden serta memberikan surat 

persetujuan (informed consent) menjadi responden penelitian untuk 

ditandatangani. 

4) Peneliti menjelaskan cara pengisian lembar kuisioner, waktu yang 

dibutuhkan responden untuk mengisi kuesioner kurang lebih 30 menit. 
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5) Membantu menjelaskan dan memberikan pendampingan dalam 

menjawab pertanyaan pada responden yang kurang memahami 

petanyaan. 

6) Setelah selesai kuisioner dikembalikan kepada peneliti untuk dicek 

apakah kuisioner sudah terisi semua dan sesuai pertayaan atau belum. 

7) Peneliti akan memberikan insentif berupa souvenir sebagai tanda 

terimakasih dan apresiasi dari peneliti. 

8) Setelah pengumpulan data dari kuesioner dalam batas waktu yang telah 

ditentukan, peneliti akan melakukan analisis data dan menarik 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukannya. 

 

4.8 Cara Analisis Data 

Dalam melakukan analisis, data harus diolah terlebih dahulu untuk 

mengubahnya menjadi informasi. Dalam statistik, informasi yang diperoleh 

digunakan untuk proses pengambilan keputusan, terutama dalam pengajuan 

hipotesis (Hidayat, 2009). Dalam proses pengolahan data terdapat langkah-langkah 

yang harus ditempuh. 

1. Editing, yaitu pemeriksaan kelengkapan isi kuesioner atau dengan kata lain 

memastikan semua pertanyaan telah dijawab oleh responden. Editing 

dilakukan dilapangan sebelum proses pemasukan data agar data yang salah 

atau meragukan masih dapat ditelusuri kepada responden atau informan 

yang bersangkutan. 

2. Coding, merupakan kegiatan pemberian kode numerik (angka) terhadap 

data yang terdiri atas beberapa kategori. Tujuan pemberian kode ini untuk 
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memudahkan dalam analisis data dan dapat mempercepat proses pemasukan 

data. 

3. Entry, merupakan kegiatan memasukan data yakni berupa jawaban dari 

masing-masing responden dalam bentuk kode ke dalam progam atau 

software komputer. Proses editing data selesai dilanjutkan memasukan ke 

dalam progam yang digunakan untuk mengolah data pada komputer, data 

yang sudah dimasukan kemudian di cek kebenarannya. 

4. Tabulating, merupakan penyusunan data atau pengelompokan data dengan 

tujuan agar lebih mudah dalam penjumlahan, serta disusun dan ditata agar 

dapat disajikan dan dilakukan analisis. 

Data yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) kemudian dianalisa sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan kesimpulan dan keputusan (Setiadi, 2007). Analisis data 

bertujuan untuk menyusun dan mengelompokkan data secara bermakna sehingga 

mudah untuk dibaca dan dipahami. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

tersebut meliputi analisis univariat dan analisis bivariat. 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan 

prosentase setiap variabel (Notoatmodjo, 2012). Analisis ini digunakan 

untuk mendiskripsikan setiap variabel yang diteliti. Pendiskripsian tersebut 

dapat dilihat pada gambaran distribusi frekuensi dari variabel dependen dan 

variabel independen yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Analisis 

data univariat dilakukan dengan menggunakan program SPSS. 
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2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua 

variabel yaitu variabel independen dengan variabel dependen 

(Notoatmodjo, 2012). Analisis bivariat juga memberikan hasil mengenai 

pembuktian hipotesis yang diajukan. Analisis data bivariat dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS, untuk membuktikan adanya 

hubungan antar variabel tersebut diuji statistik Chi-square (Uji Chi-

kuadrat). Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui prosentase distribusi 

antar variabel serta mengetahui hubungan antara variabel dengan skala 

ordinal dan nominal atau (kategorik dengan kategorik) maka digunakan uji 

Chi square dengan derajat kemaknaan (𝛼) = 5% dengan tingkat kepercayaan 

95% digunakan untuk menguji perbedaan proporsi atau prosentase antara 

beberapa kelompok data dan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

kategorik dengan kategorik (Hastono, 2007). Apabila p-value ≤ 0,05 maka 

dapat dikatakan ada hubungan yang bermakna antara dua variabel, 

sedangkan apabila p-value ≥ α 0,05 maka berarti tidak ada hubungan yang 

bermakna. 
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4.9 Kerangka Operasional/kerja 

Kerangka kerja penelitian merupakan suatu desaign tentang alur penelitian 

sehingga dapat dilihat secara jelas gambaran tentang proses dan jalannya penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Kerangka Operasional analisis faktor yang berhubungan dengan 

pemberian ASI Eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah 

Puskesmas Kalirungkut Surabaya 

 

 

 

Populasi 

Seluruh ibu yang mempunyai bayi usia 6 – 12 bulan yang bekerja di 

pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya sejumlah 78 orang. 

Purposive Sampling 

Sampel 

Seluruh ibu yang mempunyai bayi usia 6 – 12 bulan yang bekerja di pabrik di 

wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya yang sesuai dengan kriteria inklusi 

Pengumpulan Data 

Menggunakan kuesioner 

Variabel Independen 

1. Pengetahuan 

2. Sikap 

3. Ketersediaan fasilitas 

menyusui 

4. Dukungan dari atasan 

5. Dukungan dari rekan kerja 

Variabel Dependen 

Pemberian ASI eksklusif oleh ibu 

pekerja pabrik 

Analisa Data 

Menggunakan uji chi square 

Laporan Hasil Penelitian 
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4.10 Masalah Etik (Ethical Clearance) 

Tahap pertama peneliti melaksanakan perijinan terlebih dahulu. Perijinan 

dimulai dengan meminta surat rekomendasi kepada Fakultas Keperawatan untuk 

memberikan surat perijinan dalam penelitian. Surat ijin penelitian dari Fakultas 

Keperawatan diberikan kepada instansi yang dituju sebagai tempat penelitian. 

Penelitian ini telah diuji etik di Komite Etik Keperawatan Universitas Airlangga 

dengan nomor 1022-KEPK. Peneliti melaksanakan penelitian setelah mendapatkan 

persetujuan dari pihak-pihak yang terkait yang menekankan masalah etika meliputi: 

1. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Informed consent diberikan kepada responden sebelum penelitian 

dimulai dengan memberikan lembar ketersediaan menjadi responden 

penelitian. Tujuan pemberian informed consent agar subjek mengerti 

maksud dan tujuan penelitian, mengetahui dampak dari penelitian ini. Jika 

responden bersedia maka harus menandatangai informed consent ini. Jika 

tidak bersedia maka peneliti harus menghormati hak responden. 

2. Tanpa Nama (Anonimity) 

Masalah etika keperawatan merupakan masalah yang memberikan 

jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat yang 

diukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau 

hasil penelitian yang akan disajikan. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasian ini memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, 

baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang 
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telah didapatkan akan dijamin kerahasiaanya oleh peneliti, hanya kelompok 

data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian. 

 

4.11 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan yang dialami peneliti saat pengumpulan data dalam pengisian 

kuesioner dilakukan dengan cara dari rumah ke rumah (door to door), sehingga 

peneliti harus mencari alamat responden terlebih dahulu dan itu menyebabkan 

memakan waktu yang lama dikarenakan peneliti juga tidak berada di daerah 

wilayah tersebut. Waktu penelitian dalam pengambilan data juga hanya bisa 

dilakukan oleh peneliti ketika ibu pulang dari kerja, sehingga peneliti memiliki 

waktu yang singkat dengan jam yang terbatas karena juga melihat waktu istirahat 

responden. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang analisi 

faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI Eksklusif oleh ibu pekerja pabrik 

di wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya pada 19 – 27 Juli 2018. Data yang 

diperoleh dari 65 responden akan disajikan dalm bentuk tabel dan narasi. Penyajian 

hasil dibagi menjadi : 1) hasil penelitian (yang meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian, karakteristik demografi responden, variabel yang diukur) dan 2) 

pembahasan (yang meliputi hubungan antar variabel). Selanjutnya dilakukan 

pembahasan sesuai dengan tujuan dan hipotesis penelitian. Data yang terkumpul, 

selanjutnya ditabulasi sesuai dengan variabel penelitian yaitu variabel independen 

pengetahuan, sikap, ketersediaan fasilitas, dukungan dari atasan dukungan dari 

rekan kerja serta variabel dependen yaitu pemberian ASI Eksklusif oleh ibu pekerja 

pabrik dan selanjutnya dihitung secara kuantitatif dengan menggunakan 

perhitungan frekuensi dan uji statistik Chi-square dengan membandingkan p-value 

dengan α 0,05 (derajat kemaknaan). Apabila p-value ≤ α 0,05 dinyatakan bahwa uji 

statistik bermakna yaitu ada hubungan antar variabel, sedangkan apabila p-value ≥ 

α 0,05 maka berarti tidak ada hubungan yang bermakna. 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kalirungkut Surabaya. 

Posisi Geografis Puskesmas Kalirungkut terletak di wilayah Surabaya Timur di 

jalan raya terletak di Jl. Rungkut Puskesmas No. 1 Surabaya 60293, Kecamatan 
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Rungkut Kelurahan Kalirungkut yang mudah dijangkau transportasi umum dengan 

melalui jalur darat. Puskesmas Kalirungkut berdiri sejak tahun 1980 memiliki 

nomer kode puskesmas P3578070201 dengan tipe Puskesmas non perawatan. Luas 

wilayah kerja Puskesmas Kalirungkut 511,461 Ha yang terbagi dalam 3 kelurahan 

yaitu : 1) Kelurahan Kalirungkut dengan luas wilayah 258,433 Ha terdiri dari 15 

RW dan 86 RT, 2) Kelurahan Rungkut Kidul dengan luas wilayah 137,648 Ha 

dengan memiliki 12 RW dan 58 RT, 3) Kelurahan Kedung Baruk 115,380 Ha 

dengan memiliki jumlah 10 RW dan 49 RT. Adapun batas wilayah kerja Puskesmas 

Kalirungkut dibatasi oleh wilayah yang terletak pada sebelah utara : Kecamatan 

Sukolilo, wilayah sebelah selatan : Kecamatan Gunung Anyar, sebelah barat : 

Kecamatan Tenggilis dan sebelah timur : Kelurahan Penjaringan Sari. Puskesmas 

Kalirungkut dalam upaya peningkatan kesehatan memiliki dua kegiatan yang 

meliputi Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat 

(UKM). UKP di Puskesmas Kalirungkut meliputi : 1) Puskesmas Induk 

Kalirungkut (Poli Umum, Poli Gigi, Poli KIA/KB, Poli TB DOTS, Poli Gizi, Klinik 

Sanitasi, Unit Pendaftaran, Unit Laboratorium, Kamar Obat dan Gudang Obat), 2) 

PKM pembantu Rungkut Kidul (Unit Pendaftaran, Poli Umum, Poli Gigi, Poli 

KIA/KB, Kamar Obat) dan 3) POSKESKEL, bertempat di Kelurahan Rungkut 

Kidul, Kedung Baruk dan Kalirungkut. Adapun UKM di wilayah kerja Puskesmas 

Kalirungkut yaitu Puskesmas Keliling (Pusling), Pembinaan Posyandu Lansia, 

Posyandu Balita, UKS, CHN, Kelurahan Siaga, UKBM lain (upaya kesehatan kerja, 

kelas ibu hamil, pendataan rumah tangga dalam PHBS, deteksi dini tumbuh 

kembang anak, dll). Selain itu Puskesmas Kalirungkut juga memiliki pelayanan 

unggulan yaitu dengan Puskesmas sore, Puskesmas ISO, Spesialis Anak, UGD, 
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Puskesmas Industri dan Pemeriksaan CPNS. Jumlah posyandu balita di wilayah 

kerja Puskesmas Kalirungkut sebanyak 52 posyandu yaitu, 14 posyandu di 

Kelurahan Rungkut Kidul, 11 posyandu di Kelurahan Kedung Baruk dan 27 

posyandu di Kelurahan Kalirungkut dengan jumlah kader aktif terlatih 285 kader 

posyandu. 

 
Gambar 5. 1  Peta Lokasi Perbatasan Wilayah Kerja 

Puskesmas Kalirungkut Surabaya 

Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya untuk menunjang keberhasilan menyusui seperti pelayanan antenatal 

care (ANC), cakupan ASI Eksklusif, posyandu balita, konseling ASI, promosi dan 

pendidikan kesehatan setiap bulannya di posyandu, penyuluhan ASI Eksklusif di 

rumah ASI 2 bulan sekali. Program pemberian ASI Eksklusif pada bayi telah 

menjadi program rutin karena disebabkan banyaknya ibu yang sedang menyusui 

bayi dan dengan sedang bekerja di area industri pabrik di wilayah kerja Puskesmas 
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Kalirungkut Surabaya. Berbagai upaya telah dilakukan dalam peningkatan 

pemberian ASI Eksklusif diantaranya melakukan penyuluhan/promosi kesehatan 

tentang ASI eksklusif. Penyuluhan tentang ASI Eksklusif dilakukan melalui kelas 

ibu menyusui di rumah ASI yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali, saat 

posyandu balita yang dilakukan satu bulan sekali dan kunjungan rumah oleh setiap 

kader kesehatan yang telah dibentuk dan dibina dari Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya. 

Gambaran tempat kerja ibu yang bekerja di pabrik di wilayah Puskesmas 

Kalirungkut Surabaya rata-rata bekerja di pabrik yang memproduksi rokok atau 

pabrik yang memproduksi aneka macam kue serta pabrik yang memproduksi 

perabotan rumah tangga sehingga dari karakteristik tempat ibu bekerja tersebut 

banyak pekerja wanita dan berusia reproduksi sehat yang bekerja di pabrik dengan 

kebanyakan bekerja di bagian produksi, packaging, quality control, administrasi 

dan akuntansi dimana jenis pekerjaan tersebut banyak sekali di dominasi oleh 

wanita. 

5.1.2 Karakteristik Demografi Responden 

Responden penelitian pada penelitian ini yaitu ibu yang mempunyai bayi 

usia 6 – 12 bulan yang bekerja di pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut 

surabaya. Tabel dibawah ini akan menguraikan karakteristik 65 responden 

berdasarkan usia, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, jumlah anak dan usia anak 

terkecil. 
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Tabel 5. 1 Distribusi Karakteristik Demografi Responden Pemberian ASI Ekslusif 

oleh Ibu Pekerja Pabrik di Wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya 

(Juli 2018) 

No 
Karakteristik Demografi 

Responden 
Kategori Frekuensi % 

1. Usia Ibu 20 – 35 tahun 30 46% 

> 35 tahun 35 54% 

Total 65 100% 

2. Pendidikan Terakhir Ibu SD 14 22% 

SLTP 19 29% 

SLTA 25 38% 

Perguruan Tinggi 7 11% 

Total 65 100% 

3. Jenis Pekerjaan Ibu Produksi 45 69% 

Packaging 10 15% 

Quality Control (QC) 4 6% 
Akuntansi 4 6% 

Administrasi 2 3% 

Total 65 100% 

4. Jumlah Anak 1 11 17% 

2 35 54% 

3 16 25% 

4 3 5% 

Total 65 100% 
5. Usia Anak Terkecil 6 bulan 8 12% 

7 bulan 9 14% 

8 bulan 17 26% 

9 bulan 6 9% 

10 bulan 5 8% 

11 bulan 5 8% 

12 bulan 15 23% 

Total 65 100% 

Berdasarkan tabel 5.1 diatas mengenai karakteristik responden dilihat dari 

usia ibu menyusui bayi paling banyak dalam usia tua >35 tahun sebanyak 35 orang 

(54%) dan rentang usia 20 – 35 tahun yang termasuk dalam kategori reproduksi 

sehat sebanyak 30 orang (46%). Peneliti membagi usia responden berdasarkan 

pembagian usia oleh Depkes RI (2009) yaitu ibu yang berumur 20 – 35 tahun 

termasuk dalam masa reproduksi usia sehat, dimana masa ini pertumbuhan fungsi 

tubuh berada pada tingkat yang optimal ditandai dengan rangsangan kelenjar susu 

dalam memproduksi ASI oleh hormon progresteron dan estrogen. Usia 35 tahun 

lebih, ibu melahirkan termasuk beresiko karena merupakan usia yang tidak matang 

lagi, produksi hormon relatif berkurang, mengakibatkan proses laktasi menurun erat 
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kaitannya dengan anemia gizi yang dapat mempengaruhi produksi ASI. Ibu akan 

lebih banyak menemukan kendala seperti produksi ASI berkurang dan mudah lelah. 

Distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir ibu terbanyak adalah 

SLTA sebanyak 25 orang (38%), responden dengan pendidikan terakhir SLTP 

sebanyak 19 orang (29%), responden dengan pendidikan terakhir SD sebanyak 14 

orang (22%) dan responden dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi sebanyak 

7 orang (11%). Tingkat pendidikan responden cukup untuk mengetahui pentingnya 

manajemen laktasi dalam pemberian ASI Eksklusif. Tetapi, tidak berarti orang 

dengan pendidikan rendah mutlak berpengetahuan rendah pula, karena peningkatan 

pengetahuan tidak hanya diperoleh pada pendidikan formal tetapi dalam pendidikan 

informal juga dapat diperoleh. 

Distribusi responden berdasarkan jenis pekerjaan ibu terbanyak responden 

bekerja pada bagian produksi sebanyak 45 orang (69%), bagian packaging 

sebanyak 10 orang (15%), quality control sebanyak 4 orang (6%), akuntansi 

sebanyak 4 orang (6%) dan bagian administrasi sebanyak 2 orang (3%). 

Berdasarkan jenis pekerjaan ibu digunakan untuk mengetahui waktu yang dimiliki 

oleh ibu yang bekerja di pabrik dalam sektor industri. Pekerja wanita dan sedang 

menyusui yang bekerja di bagian produksi dalam sektor industri pabrik memiliki 

kecenderungan tidak memberikan ASI Eksklusif di karenakan dimana memiliki jam 

kerja yang sangat ketat dan waktu istirahat yang sangat terbatas serta karena 

tuntutan pekerjaan dalam setiap hari yang harus mencapai target yang telah 

ditentukan. Waktu kerja yang lebih fleksibel berpengaruh terhadap angka 

pemberian ASI Eksklusif yang tinggi (Basrowi et al., 2015). Responden dengan 

jenis pekerjaan di bagian produksi tidak memberikan ASI Eksklusif mereka 
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beralasan bahwa karena tidak ada waktu untuk memerah ASI, beban pekerjaan yang 

berat, waktu bekerja yang tidak sesuai dengan pemberian ASI Eksklusif, fasilitas 

yang belum menunjang dan tidak mengetahui cara menyimpan ASI yang baik dan 

benar. 

Distribusi responden berdasarkan jumlah anak yang paling banyak terdapat 

pada responden dengan memiliki jumlah anak 2 yaitu sebanyak 35 orang (54%), 

responden dengan jumlah anak 3 sebanyak 16 orang (25%), responden dengan 

jumlah anak 1 sebanyak 11 orang (17%) dan responden dengan jumlah anak 4 

sebanyak 3 orang (5%). 

Distribusi responden berdasarkan usia anak terkecil yang paling banyak 

terdapat pada responden dengan memiliki anak usia 8 bulan sebanyak 17 orang 

(26%), usia anak 12 bulan sebanyak 15 orang (23%), usia anak 7 bulan sebanyak  

(14%), usia anak 6 bulan sebanyak 8 orang (12%), usia anak 9 bulan sebanyak 6 

orang (9%), usia anak 10 bulan sebanyak 5 orang (8%), dan responden dengan usia 

anak 11 bulan sebanyak 5 orang (8%).  

5.1.3 Variabel yang diukur 

1. Hasil Pemberian ASI Eksklusif 

Tabel 5. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Pemberian ASI Eksklusif oleh 

Ibu Pekerja Pabrik di Wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya 

(Juli 2018) 

Pemberian ASI 

Eksklusif 

Kategori Frekuensi Presentase 

ASI Eksklusif 22 34% 

Tidak ASI Eksklusif 43 66% 

Total 65 100% 

Dari tabel 5.7 di atas menunjukkan responden memberikan ASI Eksklusif 

pada bayi mereka sebanyak 22 orang (34%) dan tidak memberikan ASI 

Eksklusif sebanyak 43 orang (66%). Pemberian ASI Eksklusif merupakan 

perilaku kesehatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal 
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maupun faktor ekstrenal. Pada penelitian ini pemberian ASI Eksklusif 

dihubungkan dengan faktor perilaku yang menurut teori Lawrence Green, 

perilaku kesehatan seseorang ibu menyusui dan sedang bekerja di pabrik 

dipengaruhi oleh tiga faktor yakni ada predisposing factors (pengetahuan 

dan sikap), enabling factors (ketersediaan fasilitas), reinforcing factors 

(dukungan dari atasan dan dukungan dari rekan kerja). 

2. Hasil uji variabel pengetahuan dengan pemberian ASI Eksklusif 

Tabel 5. 3  Analisis Hubungan antara Pengetahuan dengan Pemberian ASI 

Eksklusif oleh Ibu Pekerja Pabrik di Wilayah Puskesmas 

Kalirungkut Surabaya (Juli 2018) 

Pengetahuan 

Pemberian ASI Eksklusif 
Total 

ASI Eksklusif Tdk ASI Eksklusif 

f % f % f % 

Baik 17 26 20 31 37 57 

Cukup 5 8 19 29 24 37 

Kurang 0 0 4 6 4 6 

Total 22 34 43 66 65 100 

Uji Chi square p=0,043 

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan dari 65 responden, dapat 

diketahui responden dengan memiliki pengetahuan baik terkait dengan 

pemberian ASI Eksklusif sebanyak 37 orang (57%). Terdapat paling banyak 

17 responden (26%) memiliki pengetahuan baik serta memberikan ASI 

Eksklusif. Hasil uji statistik chi square diperoleh hasil p=0,043 (≤ α 0,05) 

maka H1 diterima yang berarti ada hubungan antara pengetahuan dengan 

pemberian ASI Eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas 

Kalirungkut Surabaya. 
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3. Hasil uji variabel sikap dengan pemberian ASI Eksklusif 

Tabel 5. 4 Analisis Hubungan antara Sikap dengan Pemberian ASI 

Eksklusif oleh Ibu Pekerja Pabrik di Wilayah Puskesmas 

Kalirungkut Surabaya (Juli 2018) 

Sikap 

Pemberian ASI Eksklusif 
Total 

ASI Eksklusif Tdk ASI Eksklusif 

f % f % f % 

Positif 17 26 20 31 37 57 

Negatif 5 8 23 35 28 43 

Total 22 34 43 66 65 100 

Uji Chi square p=0,018 

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan dari 65 responden, dapat 

diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki sikap positif terkait 

dengan pemberian ASI Eksklusif sebanyak 37 orang (57%). Tabel diatas 

menunjukkan bahwa 17 responden (26%) memiliki sikap positif dan 

melakukan pemberian ASI Eksklusif. Hasil uji statistik chi square diperoleh 

hasil p=0,018 (≤ α 0,05) maka H1 diterima yang berarti ada hubungan antara 

sikap dengan pemberian ASI Eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah 

Puskesmas Kalirungkut Surabaya. 

4. Hasil uji variabel ketersediaan fasilitas dengan pemberian ASI Eksklusif 

Tabel 5. 5  Analisis Hubungan antara Ketersediaan Fasilitas dengan 

Pemberian ASI Eksklusif oleh Ibu Pekerja Pabrik di Wilayah 

Puskesmas Kalirungkut Surabaya (Juli 2018) 

Ketersediaan 

Fasilitas 

Pemberian ASI Eksklusif 

Total ASI 

Eksklusif 
Tdk ASI Eksklusif 

f % f % f % 

Ada Fasilitas 20 31 25 38 45 69 

Tidak ada fasilitas 2 3 18 28 20 31 

Total 22 34 43 66 65 100 

Uji Chi square p=0,007 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan dari 65 responden, bahwa 

responden dengan ketersediaan fasilitas yang ada terkait dengan pemberian 

ASI Eksklusif sebanyak 45 orang (69%). Hasil uji statistik chi square 
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diperoleh hasil p=0,007 (≤ α 0,05) maka H1 diterima yang berarti ada 

hubungan antara ketersediaan fasilitas dengan pemberian ASI Eksklusif 

oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya. 

5. Hasil uji varibael dukungan dari atasan dengan pemberian ASI Eksklusif 

Tabel 5. 6 Analisis Hubungan antara Dukungan dari Atasan dengan 

Pemberian ASI Eksklusif oleh Ibu Pekerja Pabrik di Wilayah 

Puskesmas Kalirungkut Surabaya (Juli 2018) 

Dukungan dari 

Atasan 

Pemberian ASI Eksklusif 

Total ASI 

Eksklusif 
Tdk ASI Eksklusif 

f % f % f % 

Mendukung 19 29 23 35 42 65 

Tidak mendukung 3 5 20 31 23 35 

Total 22 34 43 66 65 100 

Uji Chi square p=0,009 

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan dari 65 responden, bahwa 

responden dengan adanya dukungan dari atasan yang mendukung terkait 

dengan pemberian ASI Eksklusif sebanyak 42 orang (65%). Hasil uji 

statistik chi square diperoleh hasil p=0,009 (≤ α 0,05) maka H1 diterima 

yang berarti ada hubungan antara dukungan dari atasan dengan pemberian 

ASI Eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya. 

6. Hasil uji variabel dukungan dari rekan kerja dengan pemberian ASI 

Eksklusif 

 Tabel 5. 7 Analisis Hubungan antara Dukungan dari Rekan Kerja dengan 

Pemberian ASI Eksklusif oleh Ibu Pekerja Pabrik di Wilayah 

Puskesmas Kalirungkut Surabaya (Juli 2018) 

Dukungan dari 

Rekan Kerja 

Pemberian ASI Eksklusif 

Total ASI 

Eksklusif 
Tdk ASI Eksklusif 

f % f % f % 

Mendukung 13 20 18 28 31 48 

Tidak mendukung 9 14 25 38 34 52 

Total 22 34 43 66 65 100 

Uji Chi square p=0,188 
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Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan dari 65 responden, bahwa 

responden dengan adanya dukungan dari rekan kerja yang tidak mendukung 

terkait dengan pemberian ASI Eksklusif sebanyak 34 orang (52%). Hasil uji 

statistik chi square diperoleh hasil p=0,188 (≤ α 0,05) maka H1 ditolak yang 

berarti tidak ada hubungan antara dukungan dari rekan kerja dengan 

pemberian ASI Eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas 

Kalirungkut Surabaya. 

 

5.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 19 – 27 Juli 2018 

menunjukkan bahwa perilaku pemberian ASI oleh ibu pekerja pabrik di wilayah 

Puskesmas Kalirungkut Surabaya meliputi ASI Eksklusif 34% dan tidak ASI 

Eksklusif 66%. Diketahui bahwa pengetahuan, sikap, ketersediaan fasilitas, 

dukungan dari atasan memiliki hubungan dengan pemberian ASI Eksklusif oleh ibu 

pekerja pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya. 

5.2.1 Hubungan Pengetahuan dengan Pemberian ASI Eksklusif oleh Ibu 

Pekerja Pabrik di Wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya 

Hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan 

dengan pemberian ASI Eksklusif oleh Ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas 

Kalirungkut Surabaya (p=0,043). Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan 

antara pengetahuan dan pemberian ASI Eksklusif baik. Hal ini dibuktikan dengan 

responden yang memiliki pengetahuan cukup, memberikan ASI Eksklusif kepada 

bayi, namun tidak semua ibu dengan memiliki pengetahuan cukup, memberikan 

ASI Eksklusif kepada bayi. Responden yang memiliki pengetahuan kurang (6%) 
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dengan tidak memberikan ASI Eksklusif pula (6%). Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin baik pengetahuan responden memiliki peluang besar dalam memberikan 

ASI secara eksklusif, namun responden dengan memiliki pengetahuan cukup juga 

tidak menuntut kemungkinan memberikan ASI Eksklusif karena berdasarkan 

pengalaman yang dimiliki. 

Pengetahuan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka 

perubahan pola pikir dan perilaku individu. Pengetahuan merupakan domain yang 

sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behaviour) dimana 

pengetahuan ini diperoleh melalui suatu proses belajar atau pendidikan, melihat 

atau menyaksikan informasi yang didapat (Notoatmodjo, 2012). Ibu yang memiliki 

pengetahuan baik tentang ASI Eksklusif akan memberikan ASI secara eksklusif 

dibandingkan dengan ibu yang memiliki pengetahuan kurang. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Jara-Palacios et al., (2015) wanita yang menyadari durasi yang 

tepat dari EBF lebih mungkin untuk menyusui bayi mereka secara eksklusif 

dibandingkan dengan mereka yang tidak menyadari waktu yang disarankan, 

sehingga menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik dapat meningkatkan 

kemungkinan berlatih 1,7 kali lipat dalam EBF. Penelitian yang dilakukan oleh 

Sriningsih I (2011) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara tingkat pengetahuan responden terkait ASI terhadap pemberian ASI 

Eksklusif. Penelitian yang dilakukan Astuti I (2013) juga mengungkapkan bahwa 

pada ibu bekerja yang memiliki pengetahuan yang baik terkait pemberian ASI 

memiliki peluang sebesar 5,94 kali untuk menyusui secara eksklusif dibandingkan 

dengan responden yang memiliki pengetahuan kurang. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengetahuan seseorang terkait ASI menjadi faktor yang paling kuat dalam 
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mempengaruhi pemberian ASI Eksklusif. Jadi semakin baik pengetahuan seseorang 

mengenai ASI maka kemungkinan untuk memberikan ASI Eksklusif semakin 

besar. 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang 

terhadap objek melalui indera yang dimiliki (Notoatmodjo, 2013). Hasil penelitian 

juga menggambarkan proporsi responden yang memiliki pengetahuan yang baik 

namun tidak memberikan ASI Eksklusif hal ini kemungkinan dikarenakan tidak 

semua responden yang memiliki pengetahuan akan diwujudkan ke dalam suatu 

tindakan. Karena suatu tindakan akan terwujud jika responden memiliki keinginan 

untuk melakukan tindakan tersebut. Sesuai dengan teori Green, dalam pembentukan 

perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, dimana pengetahuan ini akan 

membentuk suatu perilaku apabila diikuti dengan kesadaran dalam diri dan sikap 

yang positif. Perubahan dalam hal pengetahuan tentang perilaku kesehatan 

didahului oleh persepsi seseorang terhadap apa yang akan dijalani, sehingga muncul 

persepsi berhubungan dengan tingkat pengetahuan yang diperoleh dari informasi 

(Umairoh, 2012). Lawrence W Green & Kreuter (2005) juga mengemukakan 

bahwa ada beberapa faktor internal yang ada pada diri individu, keluarga, 

kelompok, atau masyarakat yang mempermudah individu untuk berperilaku sehat 

yang terwujud salah satunya yaitu dari pengetahuan yang dimiliki. 

Hasil penelitian masih terdapat responden dengan kategori pengetahuan 

kurang, kemungkinan hal tersebut dapat terjadi karena responden mengetahui 

definisi ASI Eksklusif namun belum memahami manfaat ASI, bagaimana 

pemberian dan penyimpan ASI ketika ibu bekerja terlihat pada jawaban kuesioner 

rata-rata responden menjawab salah pada indikator cara pemberian ASI perah 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG.... VONY NURUL K.



105 

 

 

selama berkerja dan cara penyimpanan ASI. Hasil penelitian sejalan dengan hasil 

penelitian Mahat, Ochola and Owino (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan ibu 

tidak memiliki hubungan keterkaitan yang signifikan dengan praktek EBF 

(Exclusive Breastfeeding), di dapatkan hasil dari penelitian ibu dengan memiliki 

pengetahuan yang tinggi juga tidak menentukan ibu mempraktikkan EBF karena 

terdapat banyak ibu yang tidak memberikan EBF. Penelitian Mariyani (2011) 

menunjukkan bahwa pengetahuan belum tentu mempengaruhi pemberian ASI 

Eksklusif pada bayi. Keadaan ekonomi rendah juga dapat mendorong praktik 

pemberian ASI Eksklusif pada responden yang memiliki pengetahuan rendah. 

Dalam penelitian ini peneliti berpendapat bahwa seseorang yang memiliki 

pengetahuan baik, belum tentu akan memiliki perilaku yang baik atau positif pula 

jika kesadaran akan perilaku tersebut tidak ada. Walaupun seseorang mengetahui 

keuntungan yang diperoleh ketika memberikan ASI Eksklusif, namun jika sejak 

awal sudah berniat tidak ingin memberikan ASI Eksklusif pada bayi karena 

berbagai alasan, maka tetap saja tidak akan memberikan ASI secara eksklusif. Hal 

tersebut dapat dilihat dan diungkapkan oleh responden bahwa selama bekerja, bayi 

sering dititipkan kepada orang tua atau dititipkan kepada seorang pengasuh bayi. 

Responden mengungkapkan terkadang orang tua atau pengasuh sering tidak tega 

ketika bayi menangis terlalu lama yang mereka mengira lapar atau tidak cukup ASI, 

sehingga dengan begitu mereka memberikan susu formula. Selain itu responden 

juga mengungkapkan ketika bekerja ASI tidak diperah dan ketika pulang ASI justru 

dibuang karena takut tidak bersih sebab telah seharian kontak dengan lingkungan 

kerja. 
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5.2.2 Hubungan Sikap dengan Pemberian ASI Eksklusif oleh Ibu Pekerja 

Pabrik di Wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya 

Hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan antara sikap dengan 

pemberian ASI Eksklusif oleh Ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas 

Kalirungkut Surabaya (p=0,018). Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan 

antara sikap dan pemberian ASI Eksklusif positif. Hal ini dibuktikan dengan 

responden yang memiliki sikap negatif, memberikan ASI Eksklusif kepada bayi, 

namun tidak semua ibu dengan memiliki sikap negatif, memberikan ASI Eksklusif 

kepada bayi. Responden yang memiliki sikap positif dengan memberikan ASI 

Eksklusif sebanyak 17 orang (26%) dan responden yang memiliki sikap negatif 

dengan tidak memberikan ASI Eksklusif sebanyak 23 orang (35%). Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin positif sikap responden akan dapat meningkatkan 

dalam memberikan ASI secara eksklusif, namun responden dengan memiliki sikap 

negatif juga tidak menuntut kemungkinan memberikan ASI Eksklusif karena faktor 

perilaku dan lingkungan lainnya. 

Menurut Notoatmojo (2012) sikap belum merupakan suatu tindakan atau 

aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap 

seseorang sangat berkaitan dengan tingkat pengetahuan mereka miliki sebelumnya. 

Sikap positif akan membentuk perilaku yang positif, begitu juga sebaliknya. 

Menurut Azwar S (2010) mengatakan sikap merupakan kesiapan atau kesediaan 

untuk bertindak, dengan kata lain sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) 

atau aktivitas. Walaupun sikap responden positif, namun sikap belum tentu 

terwujud dalam tindakan. Responden umumnya memiliki kemauan untuk 

memberikan ASI terhadap bayinya. Hasil penelitian diatas juga menyebutkan 
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bahwa sikap positif terhadap pemberian ASI Eksklusif dan tidak memberikan ASI 

Eksklusif kemungkinan disebabkan oleh pekerja wanita yang mudah menghentikan 

pemberian ASI Eksklusif ketika menemui tantangan atau suatu hambatan. Menurut 

Widiyanto (2011) menjelaskan sikap tidak mempengaruhi pemberian ASI 

Eksklusif salah satunya bisa disebabkan karena pengaruh dari lingkungan sekitar. 

Dimana lingkungan sekitar sangat mempengaruhi seseorang untuk mengambil 

keputusan yang terbaik, pengetahuan tentang ASI Eksklusif, pengalaman pribadi, 

kebudayaan, media massa, serta adanya motivasi pemberian ASI Eksklusif yang 

kurang dapat mempengaruhi sikap/perilaku ibu yang diakibatkan oleh masih 

melekatnya pengetahuan budaya lokal tentang pemberian makan pada bayi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Firmansyah N and Mahmudah (2012) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

hubungan antara sikap ibu dengan pemberian ASI Eksklusif 10 kali lebih besar 

dibandingkan responden dengan sikap cukup. Penelitian Astuti I (2013) juga 

menunjukkan adanya pengaruh bermakna antara sikap ibu dengan perilaku 

pemberian ASI Eksklusif, dimana ibu yang mempunyai sikap positif memiliki 

peluang 8,77 kali lebih besar untuk memberikan ASI Eksklusif dibandingkan 

dengan ibu yang mempunyai sikap negatif. Abdullah GI and Ayubi D (2013) juga 

menyampaikan hasil penelitiannya bahwa semakin positif sikap ibu, semakin besar 

peluang ibu dapat memberi ASI Eksklusif. Hasil penelitian McCann (2007) yang 

menyebutkan bahwa sikap ibu yang negatif tentang menyusui akan lebih 

berpeluang tidak memberikan ASI Eksklusif. Dorongan merupakan kekuatan 

mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan atau pencapaian tujuan (Racine 

et al., 2009). Hal tersebut berkebalikan dengan penelitian Mariyani (2011) 
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menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara sikap ibu dengan pemberian ASI 

Eksklusif. 

Sikap positif responden terhadap pemberian ASI Eksklusif dapat dibuktikan 

dengan responden menjawab pernyataan kuesioner sangat setuju dan setuju pada 

pernyataan tentang tetap memberikan ASI saja hingga usia 6 bulan, dan tetap 

memberikan ASI meskipun bekerja serta tidak terasa terepotkan. Dalam penelitian 

ini peneliti berpendapat bahwa sikap positif yang dimiliki responden memiliki 

peran besar dalam memberikan ASI Eksklusif, dan dari responden dengan sikap 

negatif responden mengungkapkan bahwa tidak memberikan ASI Eksklusif 

dikarenakan ada gangguan atau hambatan dalam menyusui salah satunya yaitu 

dengan ASI yang tidak bisa keluar walau sudah mencoba untuk diperas dan faktor 

lain yang menjadi penghambat seperti ibu terasa lelah setelah seharian bekerja serta 

dengan memutuskan dari awal dengan tidak memberikan ASI. 

5.2.3 Hubungan Ketersediaan Fasilitas dengan Pemberian ASI Eksklusif 

oleh Ibu Pekerja Pabrik di Wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya 

Hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan antara ketersediaan 

fasilitas dengan pemberian ASI Eksklusif oleh Ibu pekerja pabrik di wilayah 

Puskesmas Kalirungkut Surabaya (p=0,007). Penelitian ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara ketersediaan fasilitas dan pemberian ASI Eksklusif responden 

dengan mendapatkan ketersediaan fasilitas dalam memberikan ASI Eksklusif 

(69%). Hal ini dibuktikan dengan responden yang tidak ada ketersediaan fasilitas, 

memberikan ASI Eksklusif kepada bayi, namun tidak semua ibu dengan yang tidak 

ada ketersediaan fasilitas, memberikan ASI Eksklusif kepada bayi. Responden yang 

tidak ada ketersediaan fasilitas di tempat kerja dengan tidak memberikan ASI 
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Eksklusif sebanyak 18 orang (28%). Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

tersedianya fasilitas di tempat kerja responden akan dapat mendukung dan 

memfasilitasi ibu dalam memberikan ASI secara eksklusif, namun responden 

dengan yang tidak tersedia fasilitas di tempat kerja juga tidak menuntut 

kemungkinan dapat memberikan ASI Eksklusif karena atas kemauan, kesadaran 

individu responden untuk dapat memberikan ASI Eksklusif pada bayi. Namun 

ketersediaan fasilitas merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam pemberian 

ASI Eksklusif oleh ibu pekerja pabrik ditunjukkan dengan nilai Symmetric 

measures 0,318. Nilai total mayoritas responden dengan tersedianya fasilitas pada 

tempat kerja 8-4. Mayoritas responden memilih jawaban ya (1) untuk menjawab 

kuesioner tentang adanya fasilitas menyusui di tempat kerja dan pula ada responden 

dengan menjawab tidak (2) untuk menjawab kuesioner tentang memanfaatkan 

fasilitas menyusui di tempat kerja disebabkan responden membawa peralatan 

sendiri dari rumah. Hanya saja responden memanfaat tempat ruangan untuk 

memerah ASI. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tersedia fasilitas 

menyusui maka peluang ibu bekerja untuk memberikan ASI secara eksklusif 

semakin besar. Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana 

menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI 

dan menyimpan ASI perah (Permekes, 2013). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurdiana I (2015) yang 

menyatakan adanya pengaruh hubungan yang bermakna antara ketersediaan ruang 

ASI terhadap praktik pemberian ASI Eksklusif. Pada penelitian ini semakin baik 

fasilitas pada tempat ibu bekerja maka dapat semakin tinggi motivasi pekerja wanita 

dalam pemberian ASI Eksklusif. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Sutrisno AH (2015) yang menyatakan bahwa ada pengaruh secara 

signifikan antara ketersediaan ruang menyusui terhadap ASI Eksklusif pada ibu 

bekerja. Ketersediaan fasilitas ruang menyusui memiliki pengaruh 4 kali lebih besar 

terhadap pemberian ASI Eksklusif. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Abdullah GI and Ayubi D (2013) yang menyatakan bahwa 64% ibu bekerja 

yang memiliki akses untuk menyusui di tempat kerja akan memiliki kesempatan 

menyusui eksklusif lebih besar daripada yang tidak memiliki akses. 

Notoatmodjo (2013) menyatakan bahwa sarana dan prasarana menjadi 

faktor yang diperlukan untuk terwujudnya suatu tindakan atau perilaku, dalam hal 

ini tentu saja pemberian ASI Eksklusif. Fasilitas tempat ibu bekerja berpengaruh 

terhadap kesuksesan ibu pekerja dalam memberikan ASI Eksklusif. Tersedianya 

ruangan menyusui di tempat kerja seorang ibu memberikan kenyamanan dalam 

memerah ASI saat di tempat kerja. Selain itu fasilitas yang lengkap dapat 

mendukung pemberian ASI Eksklusif. Menurut Permenkes No. 15 Tahun 2013 

tentang penyediaan fasilitas menyusui di tempat kerja, terdapat beberapa syarat 

kesehatan untuk ruang ASI yaitu ukuran ruangan minimal 3x4m2, memiliki 

ventilasi udara yang baik, tersedia lemari pendingin, meja, kursi dengan sandaran, 

wastafel beserta alat untuk mencuci, media informasi atau buku tentang menyusui, 

tempat sampah dan tisu. Meskipun tersedia ruang menyusui, namun masih terdapat 

responden tidak memberikan ASI Eksklusif, hal tersebut diungkapkan oleh 

responden dengan tidak memanfaatkan fasilitas pojok laktasi antara lain letak pojok 

laktasi yang terlalu jauh, fasilitas pojok laktasi kurang nayaman, karena tidak ada 

kesempatan waktu memerah yang cukup serta tuntutan beban kerja yang harus 

dicapai dalam setiap hari yang telah ditentukan. Hal tersebut bertolak belakang 
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dengan penelitian Amin et al. (2011) terhadap ibu bekerja di Malaysia bahwa tidak 

ada hubungan signifikan antara menyusui dengan dukungan ketersediaan fasilitas 

ruangan (pojok laktasi) di tempat kerja. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian Mariyani (2011) yang menunjujjan bahwa tidak ada hubungan antara 

fasilitas tempat kerja dengan pemberian ASI Eksklusif. 

Menurut Sutrisno AH (2015) dengan tidak tersedianya ruang menyusui di 

tempat kerja membuat pekerja mengalami kesulian dalam menemukan tempat yang 

nyaman untuk memerah ASI. Namun hal tersebut terdapat responden yang 

mengungkapkan terpaksa menggunakan ruangan di meja tempat kerja dan toilet. 

Ketidaktersediaan ruangan menyusui tidak menghambat pekerja untuk dapat 

menyusui secara eksklusif. Hanya saja responden mengatakan bahwa waktu yang 

tersedia sangat terbatas untuk dapat melakukan memerah ASI di tempat kerja dan 

membaginya dengan menyelesaikan pekerjaannya. 

Pada penelitian ini peneliti berpendapat bahwa ada faktor lain yang mungkin 

mempengaruhi keputusan ibu pekerja pabrik untuk dapat tetap memberikan ASI 

secara eksklusif yaitu usia ibu, tingkat pengetahuan, sikap dan persepsi. Manajemen 

waktu yang baik pada ibu bekerja diperlukan dalam keberhasilan pemberian ASI 

Eksklusif. 

5.2.4 Hubungan Dukungan dari Atasan dengan Pemberian ASI Eksklusif 

oleh Ibu Pekerja Pabrik di Wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan anatar dukungan dari 

atasan dengan pemberian ASI Eksklusif oleh Ibu pekerja pabrik di wilayah 

Puskesmas Kalirungkut Surabaya (p=0,009). Hasil penelitian didapatkan mayoritas 

ibu pekerja pabrik mendapatkan dukungan dari atasan sebanyak 42 orang (65%). 
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Mayoritas responden yang mendapatkan dukungan dari atasan memilih setuju dan 

sangat setuju pada pernyataan yang menyebutkan atasan memberikan izin memerah 

ASI di luar jam istirahat dan saat jam istirahat berlangsung. Pada penelitian ini ibu 

yang tidak mendapat dukungan dari atasan dan tetap memberikan ASI Eksklusif 

sebanyak 3 orang (5%), dan yang tidak mendapatkan dukungan dari atasan serta 

tidak memberikan ASI Eksklusif sebanyak 20 orang (31%). Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan ibu yang bekerja di pabrik yang memiliki dukungan dari atasan hal 

tersebut dapat memotivasi dan memberikan dukungan kepada ibu untuk tetap 

memberikan ASI Eksklusif dengan cara memerah ASI di tempat kerja. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkianti 

and Annisa (2014) yang menyatakan bahwa dukungan atasan kerja merupakan 

faktor yang berperan dalam keberhasilan pemberian ASI Eksklusif oleh ibu bekerja. 

Penelitian yang dilakukan Permatasari P (2015) juga memaparkan hasil 

penelitiannya yakni terdapat perbedaan antara ibu bekerja yang mendapatkan 

dukungan dari atasan dan yang tidak mendapatkan, yaitu ibu bekerja yang 

mendapatkan dukungan dari atasan sebanyak 10% memberikan ASI Eksklusif. 

Penelitian Ball and Wright (2009) menunjukkan bahwa dukungan atasan berperan 

dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif. Pemberian ASI Eksklusif berpotensi 

menurunkan biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh tempat ibu bekerja, karena 

disebabkan ibu bekerja yang memberikan ASI Eksklusif pada bayinya 

mendapatkan manfaat tersendiri seperti, ibu akan jarang tidak masuk atau 

membolos dan lebih produktif dalam bekerja. Hal ini disebabkan kelompok bayi 

yang diberi ASI cenderung jarang sakit dan tingkat keparahan sakitnya rendah. 
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Hal tersebut dibuktikan dengan responden menyatakan bahwa atasan tidak 

melarang mereka memerah ASI di tempat kerja. Atasan masih meminta ibu 

menyusui eksklusif dan tetap bekerja sesuai jam kerja yang telah ditetapkan. 

Sehingga dukungan dari atasan masih belum bisa dirasakan secara jelas oleh ibu 

yang bekerja di pabrik dan responden memiliki sebuah tanggung jawab dalam 

pekerjaan yang di tentukan untuk memenuhi target dalam setiap harinya. 

Pada penelitia ini, peneliti berpendapat bahwa meskipun atasan mendukung 

maupun tidak mendukung, namun responden telah memiliki keputusannya sendiri 

dengan tetap memberikan ASI Eksklusif atau tidak. Hal ini membuktikan bahwa 

dalam pemberian ASI Eksklusif faktor yang paling berpengaruh adalah faktor dari 

responden sendiri. Dukungan dari atasan yang dirasakan oleh ibu pekerja pabrik 

selama menyusui salah satunya adalah dengan waktu istirahat yang fleksibel. 

Karena jika melihat dari jenis pekerjaan ibu yang bekerja di pabrik dengan 

mayoritas ibu bekerja di bagian produksi, packaging, dan quality control responden 

mengatakan terpaku pada target harian dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Responden juga mengatakan justru termotivasi untuk menyusui ketika target harian 

terselesaikan sehingga dapat segera memberikan ASI Eksklusif pada bayinya. 

5.2.5 Hubungan Dukungan dari Rekan Kerja dengan Pemberian ASI 

Eksklusif oleh Ibu Pekerja Pabrik di Wilayah Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya 

Hasil penelitian didapatkan bahwa dukungan dari rekan kerja yang 

dirasakan oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya 

tidak memiliki hubungan terhadap pemberian ASI Eksklusif (p=0,188). Hasil 

penelitian didapatkan mayoritas ibu pekerja pabrik tidak mendapat dukungan dari 
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rekan kerja sebanyak 34 orang (52%). Penelitian ini menunjukkan bahwa ibu yang 

tidak mendapat dukungan dari rekan kerja tetapi tetap memberikan ASI Eksklusif 

sejumlah 9 orang (14%), namun tidak semua ibu dengan yang mendapat dukungan 

dari rekan kerja memberikan ASI Ekslusif sejumlah 13 orang (20%). Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiani H, Artha B 

and Karbito (2017) yang menyatakan bahwa dukungan teman kerja tidak 

berpengaruh terhadap pemberian ASI Eksklusif. Lain hal nya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Suyes (2010) yang menyatakan bahwa paparan dari teman 

kerja yang menyusui berdampak positif terhadap pemberian ASI Eksklusif di 

tempat kerja. Ibu yang bekerja akan lebih sering berinteraksi dengan orang-orang 

di lingkungan kerjanya. Sehingga secara tidak langsung dukungan dari teman kerja 

juga akan mempengaruhi keputusan ibu untuk memberikan ASI Eksklusif 

(Damayanti D, 2013). 

Hal ini terdapat responden yang menyatakan bahwa rekan kerja juga tidak 

keberatan jika ibu memerah ASI walaupun tidak semua dari rekan kerja bertindak 

sama, selain itu pula responden juga mengatakan ada teman sesama menyusui 

mengajak atau menganjurkan untuk memerah ASI untuk bisa tetap memberikan 

ASI secara eksklusif. Hal ini dapat dijelaskan oleh teori perilaku yang dikemukakan 

Bandura yaitu Social Laerning Theory. Teori tersebut menjelaskan kesinambungan 

antara faktor kognitif, lingkungan dan perilaku. Perilaku pada ibu bekerja dalam 

memberikan ASI Eksklusif tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kognitif, tetapi juga 

faktor lingkungan. Faktor lingkungan bukan hanya dukungan yang diberikan oleh 

rekan kerja namun juga contoh yang diberikan oleh rekan kerjanya (modeling). 

Teori ini menjelaskan bahwa seorang mengadopsi perilaku dengan mengamati, 
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kemudian mempertimbangkan dan memutuskan untuk meniru sehingga menjadi 

perilakunya sendiri. 

Dalam penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa dengan ibu pekerja pabrik 

yang mendapatkan dukungan dari rekan kerja namun tetap tidak memberikan ASI 

Eksklusif pada bayinya, hal ini mungkin dapat disebabkan karena faktor individu 

yang memang dari awal sebelum melahirkan dan ketika kembali bekerja setelah 

cuti melahirkan telah memutuskan untuk tidak akan menyusui atau memberikan 

ASI secara eksklusif melainkan dengan kombinasi bantuan susu formula, sehingga 

sebesar apapun dukungan yang diberikan oleh rekan kerja tetap saja tidak akan 

mengubah keputusan ibu tersebut dan selain itu bisa saja ibu sudah merasa terbiasa 

dengan memberikan bayinya selain ASI Eksklusif. Selain itu rerata rekan kerja juga 

menginfokan bahwa anaknya meskipun tidak diberi ASI Eksklusif juga tidak apa-

apa. Sehingga ibu pekerja terebut mengikuti rekan kerja tersebut. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

analisis faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI Eksklusif oleh ibu pekerja 

pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya. 

6.1 Simpulan 

1. Terdapat hubungan faktor pengetahuan ibu dengan pemberian ASI 

Eksklusif oleh Ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya, hal ini ditunjukkan dengan semakin baik pengetahuan ibu maka 

semakin baik pula ibu dalam memberikan ASI secara eksklusif. 

2. Terdapat hubungan faktor sikap ibu dengan pemberian ASI Eksklusif oleh 

ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya, hal tersebut 

dapat dilihat dengan ibu yang memiliki sikap positif makan semakin baik 

pula ibu dalam memberikan ASI Eksklusif. 

3. Terdapat hubungan faktor ketersediaan fasilitas menyusui dengan 

pemberian ASI Eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas 

Kalirungkut Surabaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan 

tersedianya fasilitas di tempat kerja ibu akan dapat mendukung dan 

memfasilitasi ibu dalam memberikan ASI secara eksklusif. 

4. Terdapat hubungan faktor dukungan dari atasan dengan pemberian ASI 

Eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya. Hal ini menunjukkan semakin ibu mendapatkan dukungan dari 

atasan di tempat bekerja maka semakin baik pula dalam memberikan ASI 

Eksklusif. 
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5. Tidak terdapat hubungan faktor dukungan dari rekan kerja dengan 

pemberian ASI Eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas 

Kalirungkut Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat ibu dengan yang 

mendapatkan dukungan dari rekan kerja maupun dengan yang tidak 

mendapatkan dukungan dari rekan kerja tidak berpengaruh terhadap dalam 

pemberian ASI Eksklusif. 

6.2 Saran 

1. Bagi responden 

Bagi ibu agar lebih meningkatkan kesadaran serta kemauannya untuk 

memberikan ASI secara eksklusif meskipun dengan bekerja dengan cara 

selalu memberikan motivasi, dorongan dukungan perilaku dalam 

memberikan ASI serta meningkatkan wawasan pengetahuan ibu untuk 

mengetahui manfaat dari pemberian ASI Eksklusif sehingga selama bekerja 

ibu dapat tetap memberikan ASI Eksklusif dan menghentikan perilaku yang 

tidak mendukung dalam pemberian ASI. Bagi ibu yang tidak memberikan 

ASI Eksklusif disarankan untuk menghentikan kebiasaan yang bertentangan 

dengan ilmu kesehatan khususnya dalam pemberian ASI Eksklusif dan 

mulai mengaplikasikan ASI Eksklusif mulai dari diri sendiri. Bagi ibu yang 

memberikan ASI Eksklusif disarankan untuk mempertahankan kebiasaa 

tersebut dan memulai mengkampanyekan ASI Eksklusif mulai diri sendiri 

dan mengajak tetangganya atau temanya untuk memberikan ASI Eksklusif. 

Ibu disarankan mulai lebih aktif dalam pemanfaatan teknologi yang tepat 

dalam menunjang pemberian ASI Eksklusif, seperti halnya penggunaan 

media cetak/elektronik yang baik dalam mengakses informasi kesehatan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG.... VONY NURUL K.



118 

 

 

terutama tentang pemberian ASI Eksklusif yang benar, Ibu disarankan 

mulai aktif mencari berbagai informasi baik bertanya secara langsung 

kepada petugas kesehatan mengenai konsep pemberian ASI dan cara 

penyimpanan ASI. Meningkatkan pemanfaatan fasilitas 

puskesmas/posyandu, ketersediaan fasilitas di tempat kerja, penggunaan 

pompa ASI yang untuk membantu mengeluarkan ASI dalam saat dengan 

bekerja. 

2. Bagi puskesmas 

Petugas kesehatan disarankan untuk memberikan health education lebih 

intensif kepada ibu hamil saat ANC ataupun ibu yang baru melahirkan 

mengenai konsep pemberian ASI Ekskluisif. Pihak puskesmas disarankan 

mengoptimalisasi program integrasi antara program KIA dan Gizi yang 

berfokus pada perilaku pemberian ASI Eksklusif yang benar, teknik 

menyusui yang benar, cara memompa dan menyimpan ASI secara benar 

sehingga berguna bagi masyarakat yang meninggalkan bayinya untuk 

bekerja. Perlu dilakukan pelatihan terhadap kader-kader Posyandu untuk 

mendampingi ibu-ibu yang kurang pengetahuan mengenai ASI Eksklusif 

dan juga ibu dengan cakupan ASI Eksklusif yang rendah. Informasi 

mengenai pemberian ASI Eksklusif diberikan kepada suami, keluarga dan 

bahkan tokoh masyarakat dan pihak petugas kesehatan dalam lingkungan 

kerja pabrik yang banyak di tempati oleh ibu dengan usia reproduksi sehat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan bisa memberikan intervensi untuk membuat 

rancangan program modul intervensi perilaku pemberian ASI Eksklusif 
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untuk ibu yang bekerja di pabrik untuk meningkatkan angka cakupan ASI 

Ekslusif serta menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

ibu bekerja di pabrik dalam memberikan ASI Ekklusif seperti intensitas 

lama bekerja, beban kerja ibu. 
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Lampiran 9 Lembar Penjelasan Penelitian 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

Saya sebagai peneliti 

Nama  : Vony Nurul Khasanah 

NIM  : 131411131061 

Prodi  : Pendidikan Ners 

Fakultas : Keperawatan 

Universitas : Airlangga 

No Hp.  : 085730074137 

 Saya bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas 

akhir dengan penjelasan peelitian sebagai berikut 

Judul Penelitian : Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI 

Eksklusif Oleh Ibu Pekerja Pabrik di Wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum : 

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif oleh ibu 

pekerja pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya. 

Tujuan Khusus : 

1. Menganalisis faktor pengetahuan ibu yang berhubungan dengan pemberian ASI 

eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya 

2. Menganalisis faktor sikap ibu yang berhubungan dengan pemberian ASI 

eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut Surabaya 

3. Menganalisis faktor ketersediaan fasilitas menyusui yang berhubungan dengan 

pemberian ASI eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas 

Kalirungkut Surabaya 

4. Menganalisis faktor dukungan dari atasan yang berhubungan dengan pemberian 

ASI eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya 

5. Menganalisis faktor dukungan dari rekan kerja yang berhubungan dengan 

pemberian ASI eksklusif oleh ibu pekerja pabrik di wilayah Puskesmas 

Kalirungkut Surabaya 

Perlakuan yang diterapkan pada subjek : 

Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, yaitu perlakukan yang 

dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengukur hanya satu kali pada satu 

saat dan tidak ada tindak lanjut. Perlakuan yang diterapkan peneliti sebagai berikut: 

1. Pada proses pengumpulan data, peneliti mencatat identitas ibu sesuai data dari 

Puskesmas Kalirungkut Surabaya 

2. Peneliti melakukan kunjungan ke tiap rumah responden satu per satu (door to 

door) untuk melakukan pengambilan data 

3. Responden diberikan penjelasan mengenai tujuan dan prosedur penelitian, jika 

bersedia menjadi responden, responden diminta untuk mengisi informed consent 

penelitian 

4. Responden diminta menjawab pertanyaan pada kuesioner yang membutuhkan 

waktu kurang lebih 30 menit 

5. Selama proses pengisian kuesioner, peneliti memberikan penjelasan apabila 

responden tidak mengerti dengan maksud pertanyaan. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG.... VONY NURUL K.



135 

 

 

Manfaat : 

Setelah ibu mengisi kuesioner, ibu akan mendapatkan penjelasan edukasi tentang 

pentingnya pemberian ASI eksklusif. Melalui penjelasan ini, diharapkan dapat 

menjadi sumber informasi bagi ibu untuk meningkatkan pengetahuan tentang ASI 

eksklusif. 

Bahaya Potensial : 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan Ibu dalam penelitian 

ini, oleh karena dalam penelitian ini hanya dilakukan pengisian kuesioner oleh 

responden. 

Hak untuk undur diri : 

Keikutsertaan anda dalam penelitian ini bersifat sukarela dan anda berhak untuk 

mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan dampak yang merugikan 

responden dan apabila dalam penelitian ini responden tidak bersedia mengikuti 

penelitian maka peneliti tidak dapat memaksa dan akan mencari responden lainya. 

Jaminan kerahasiaan data : 

Dalam penelitian ini, semua data dan informasi identitas anda akan dijaga 

kerahasiaanya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas anda secara jelas dan 

pada laporan penelitian menggunakan kode. 

Adanya insentif untuk subjek : 

Seluruh subjek penelitian tidak mendapatkan insentif berupa uang/biaya 

transportasi tetapi akan memperoleh souvenir. 

Informasi Tambahan : 

Subjek penelitian dapat menanyakan semua hal yang berkaitan dengan penelitian 

ini dengan menghubungi peneliti : 

Nama   : Vony Nurul Khasanah 

Telp.  : 08730074137 

Email  : vonnynurul03@gmail.com  

 

 Demikian penjelasan dari saya selaku peneliti, dengan penjelasan ini besar 

harapan saya agar ibu dapat berpartisipasi dalam penelitian yang saya laksanakan 

ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan dan partisipasi ibu 

dalam penelitian ini. 

 

Surabaya,                 2018 

 

Hormat saya, 

 

 

 

 

 

Vony Nurul Khasanah 

NIM. 131411131061 
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Lampiran 10 Informed Consent 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN) 

 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama  : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

Telah mendapatkan keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian 

ASI Eksklusif Oleh Ibu Pekerja Pabrik di Wilayah Puskesmas Kalirungkut 

Surabaya” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subjek 

3. Manfaat keikutsertaan sebagai subjek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur penelitian 

Subjek penelitian mendapatkan kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu, saya 

bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subjek penelitian dengan 

penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

 

 

Peneliti, 

 

 

(Vony Nurul Khasanah) 

Responden, 

 

 

(………………………….) 

Saksi 

 

 

(………………………….) 

 

*) coret salah satu 
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Lampiran 11 Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN 

ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN 

ASI EKSKLUSIF OLEH IBU PEKERJA PABRIK DI WILAYAH 

PUSKESMAS KALIRUNGKUT SURABAYA 

No. Responden  : 

Tanggal Pengisian  : 

I. DATA DEMOGRAFI 

Petunjuk pengisian jawaban 

1. Pilihlah jawaban yang menurut anda sesuai dengan memberikan tanda cek 

atau centang (√) pada salah satu jawaban yang telah disediakan. 

2. Silahkan bertanya pada peneliti apabila ada pertanyaan yang kurang jelas. 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Alamat Responden : 

2. Umur   : 

3. Pendidikan terakhir : 

a. Tidak tamat sekolah atau tidak tamat SD 

b. SD 

c. SLTP 

d. SLTA 

e. Perguruan tinggi 

4. Jenis Pekerjaan : 

a. Produksi 

b. Packaging 

c. Quality Control (QC) 

d. Administrasi 

e. Akuntansi 

5. Jumlah anak  : 

6. Usia anak terkecil : 
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II. PENGETAHUAN 

Petunjuk pengisian : 

Isilah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan apa yang anda ketahui. Beri tanda 

silang (×) pada salah satu jawaban. 

1. Makanan yang baik diberikan pada bayi setelah lahir adalah …… 

a. ASI 

b. Air gula atau madu 

c. Susu formula 

2. Makanan bayi umur 0 – 6 bulan adalah …… 

a. ASI + susu formula 

b. ASI 

c. ASI + pisang atau bubur 

3. Apa yang dimaksud dengan ASI Eksklusif ? 

a. Cairan kotor yang baru keluar setelah melahirkan 

b. Memberikan makanan tambahan pada bayi usia 0 – 6 bulan 

c. Memberikan ASI saja pada bayi usia 0 – 6 bulan 

4. Kapan seorang bayi harus segera diberikan ASI pertamanya ? 

a. Segera setelah bayi lahir 

b. Menunggu ibu benar-benar siap memberikan ASI 

c. Satu jam setelah bayi lahir 

5. Apa manfaat pemberian ASI bagi bayi ? 

a. Bayi yang diberi ASI lebih kurus daripada yang diberi susu formula 

b. Bayi akan menjadi lebih sehat 

c. Bayi mudah terkena penyakit 

6. Apa manfaat yang didapatkan ibu jika memberikan ASI Eksklusif ? 

a. ASI hanya akan menjadikan badan ibu gemuk 

b. Tidak ada manfaat apapun bagi ibu 

c. Ibu lebih cepat langsing, menunda kehamilan, mencegah perdarahan pasca 

persalinan 

7. Menurut anda, berapa lama sebaiknya frekuensi pemberian yang tepat dalam 

menyusui bayi ? 

a. 2 jam sekali 
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b. Ketika bayi menangis 

c. Ketika bayi hendak tidur 

8. Apa kelebihan ASI dibandingkan dengan susu formula ? 

a. Jumlah susu formula lebih berlimpah daripada ASI 

b. Susu formula lebih mudah diberikan daripada ASI 

c. Praktis, tidak memerlukan biaya, kandungan nutrisi ASI lebih baik  

9. Saat masih bekerja, bagaiman cara memberikan ASI pada bayi ? 

a. Bayi dibawa bekerja 

b. Memerah ASI ditempat kerja 

c. Tidak memberikan ASI sampai pulang kerja 

10. Penyimpanan ASI di dalam freezer pada lemari es 2 pintu tahan sampai 

berapa lama ? 

a. 2 minggu 

b. 3 – 6 bulan 

c. 6 – 12 bulan 

11. Bagaimana cara menyimpan ASI yang sudah di perah ? 

a. Pada kantong plastik 

b. Ditempatkan pada botol kaca bertutup atau plastik khusus ASI dengan 

memberikan label yang mencantumkan tanggal dan jam memerah ASI 

c. Pada botol 

12. Bagaimana cara memberikan ASI perah pada bayi ? 

a. Menggunakan cangkir atau gelas kecil 

b. Menggunakan sendok bayi atau di teteskan dengan pipet 

c. Semua jawaban benar 

 

III. SIKAP 

Petunjuk pengisian : 

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan apa pendapat anda. Beri tanda 

cek atau centang (√) pada kolom yang tersedia. 

2. Ada beberapa pernyataan yang harus anda respon, tugas anda adalah memilih 

salah satu respon dari empat respon yang tersedia, yaitu : 

SS : sangat setuju 
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S : setuju 

TS : tidak setuju 

STS : sangat tidak setuju 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya akan tetap memberikan ASI saja pada bayi 

saya sejak lahir hingga umur 6 bulan 

    

2. Menyusui bayi memberikan kepuasan bagi saya     

3. Meskipun bekerja, saya tetap ingin memberikan 

ASI Eksklusif 

    

4. Memberikan ASI ketika bekerja terasa 

merepotkan 

    

5. Memerah ASI di tempat kerja menjadikan 

pekerjaan terbengkalai 

    

6. Menyusui bayi membuat saya tidak bisa bekerja 

secara optimal 

    

7. Saya akan menyusui bayi meskipun orang 

bilang payudara saya akan jelek 

    

 

IV. KETERSEDIAAN FASILITAS 

Berikan tanda cek atau centang (√) pada pernyataan yang sesuai dengan jawaban 

anda. 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Apakah di tempat anda bekerja terdapat ruangan 

khusus untuk memerah ASI ? 

  

2. Apakah anda memanfaatkan ruang pojok 

laktasi? 

  

3. Apakah ada kursi dan meja nyaman di tempat 

memerah ASI ? 

  

4. Apakah ada alat untuk memerah ASI ?   

5. Apakah anda memanfaatkan alat memerah ASI?   
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6. Apakah ada lemari es/kulkas untuk menyimpan 

ASI di tempat anda bekerja ? 

  

7. Apakah anda memanfaatkan lemari es/kulkas 

penyimpanan ASI di tempat kerja anda ? 

  

8. Apakah anda merasa nyaman dengan tempat 

untuk memerah ASI di tempat kerja anda ? 

  

 

V. DUKUNGAN DARI ATASAN 

Petunjuk pengisian : 

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan apa pendapat anda. Beri tanda 

cek atau centang (√) pada kolom yang tersedia. 

2. Ada beberapa pernyataan yang harus anda respon, tugas anda adalah memilih 

salah satu respon dari empat respon yang tersedia, yaitu : 

SS : sangat setuju 

S : setuju 

TS : tidak setuju 

STS : sangat tidak setuju 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Atasan saya mengetahui bahwa saya masih 

menyusui bayi 

    

2. Atasan saya memberikan izin memerah 

ASI/pumping di luar jam istirahat 

    

3. Atasan saya tidak pernah menegur saya ketika 

saya tidak ada di tempat kerja untuk memerah 

ASI atau menyusui 

    

4. Atasan saya mengizinkan saya menggunakan 

ruangan di tempat kerja untuk memerah 

ASI/menyusui 

    

5. Saat jam istirahat ketika saya bekerja diberikan 

kesempatan untuk memerah ASI  
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VI. DUKUNGAN DARI REKAN KERJA 

Petunjuk pengisian : 

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan apa pendapat anda. Beri tanda 

cek atau centang (√) pada kolom yang tersedia. 

2. Ada beberapa pernyataan yang harus anda respon, tugas anda adalah memilih 

salah satu respon dari empat respon yang tersedia, yaitu : 

SS : sangat setuju 

S : setuju 

TS : tidak setuju 

STS : sangat tidak setuju 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Teman rekan kerja saya memberikan dorogan 

untuk memberikan ASI 

    

2. Teman rekan kerja saya memberikan informasi 

atau sumber bacaan tentang ASI 

    

3. Teman rekan kerja saya membantu mencari 

penyelesaian masalah apabila saya mengalami 

masalah dalam menyusui 

    

4. Teman rekan kerja saya tidak ada yang menegur 

ketika saya tidak ada di tempat kerja, karena 

saya sedang menyusui/memerah ASI 

    

5. Teman rekan kerja saya sering mengingatkan 

saya saat waktu memerah ASI 

    

 

VII. PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF 

Berikan tanda cek atau centang (√) pada kolom jawaban pernyataan yang tersedia. 

1. Pemberian ASI Eksklusif (Tanpa makanan dan minuman tambahan) pada 

bayi usia 0 – 6 bulan 

 

2. Tidak ASI Eksklusif (ASI dengan makanan dan minuman tambahan 

seperti pisang, bubur, dan susu formula) pada bayi usia 0 – 6 bulan 
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Lampiran 12 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan 

Correlations 

 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Total 

Item_1 

Pearson Correlation 1 -,071 ,681** ,535* ,681** ,535* 1,000** -,071 ,681** 1,000** -,105 -,071 ,621* 

Sig. (2-tailed)  ,800 ,005 ,040 ,005 ,040 ,000 ,800 ,005 ,000 ,710 ,800 ,013 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_2 

Pearson Correlation -,071 1 ,681** ,535* ,681** ,535* -,071 1,000** ,681** -,071 ,681** 1,000** ,715** 

Sig. (2-tailed) ,800  ,005 ,040 ,005 ,040 ,800 ,000 ,005 ,800 ,005 ,000 ,003 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_3 

Pearson Correlation ,681** ,681** 1 ,784** 1,000** ,784** ,681** ,681** 1,000** ,681** ,423 ,681** ,980** 

Sig. (2-tailed) ,005 ,005  ,001 ,000 ,001 ,005 ,005 ,000 ,005 ,116 ,005 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_4 

Pearson Correlation ,535* ,535* ,784** 1 ,784** ,583* ,535* ,535* ,784** ,535* ,784** ,535* ,872** 

Sig. (2-tailed) ,040 ,040 ,001  ,001 ,022 ,040 ,040 ,001 ,040 ,001 ,040 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_5 

Pearson Correlation ,681** ,681** 1,000** ,784** 1 ,784** ,681** ,681** 1,000** ,681** ,423 ,681** ,980** 

Sig. (2-tailed) ,005 ,005 ,000 ,001  ,001 ,005 ,005 ,000 ,005 ,116 ,005 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_6 

Pearson Correlation ,535* ,535* ,784** ,583* ,784** 1 ,535* ,535* ,784** ,535* ,294 ,535* ,814** 

Sig. (2-tailed) ,040 ,040 ,001 ,022 ,001  ,040 ,040 ,001 ,040 ,287 ,040 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_7 
Pearson Correlation 1,000** -,071 ,681** ,535* ,681** ,535* 1 -,071 ,681** 1,000** -,105 -,071 ,621* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,800 ,005 ,040 ,005 ,040  ,800 ,005 ,000 ,710 ,800 ,013 
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N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_8 

Pearson Correlation -,071 1,000** ,681** ,535* ,681** ,535* -,071 1 ,681** -,071 ,681** 1,000** ,715** 

Sig. (2-tailed) ,800 ,000 ,005 ,040 ,005 ,040 ,800  ,005 ,800 ,005 ,000 ,003 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_9 

Pearson Correlation ,681** ,681** 1,000** ,784** 1,000** ,784** ,681** ,681** 1 ,681** ,423 ,681** ,980** 

Sig. (2-tailed) ,005 ,005 ,000 ,001 ,000 ,001 ,005 ,005  ,005 ,116 ,005 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_10 

Pearson Correlation 1,000** -,071 ,681** ,535* ,681** ,535* 1,000** -,071 ,681** 1 -,105 -,071 ,621* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,800 ,005 ,040 ,005 ,040 ,000 ,800 ,005  ,710 ,800 ,013 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_11 

Pearson Correlation -,105 ,681** ,423 ,784** ,423 ,294 -,105 ,681** ,423 -,105 1 ,681** ,570* 

Sig. (2-tailed) ,710 ,005 ,116 ,001 ,116 ,287 ,710 ,005 ,116 ,710  ,005 ,027 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_12 

Pearson Correlation -,071 1,000** ,681** ,535* ,681** ,535* -,071 1,000** ,681** -,071 ,681** 1 ,715** 

Sig. (2-tailed) ,800 ,000 ,005 ,040 ,005 ,040 ,800 ,000 ,005 ,800 ,005  ,003 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Total 

Pearson Correlation ,621* ,715** ,980** ,872** ,980** ,814** ,621* ,715** ,980** ,621* ,570* ,715** 1 

Sig. (2-tailed) ,013 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,013 ,003 ,000 ,013 ,027 ,003  

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 15 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,938 12 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Item_1 9,73 7,924 ,563 ,937 

Item_2 9,73 7,781 ,668 ,934 

Item_3 9,80 6,886 ,975 ,922 

Item_4 9,87 6,838 ,831 ,928 

Item_5 9,80 6,886 ,975 ,922 

Item_6 9,87 6,981 ,757 ,932 

Item_7 9,73 7,924 ,563 ,937 

Item_8 9,73 7,781 ,668 ,934 

Item_9 9,80 6,886 ,975 ,922 

Item_10 9,73 7,924 ,563 ,937 

Item_11 9,80 7,743 ,481 ,942 

Item_12 9,73 7,781 ,668 ,934 
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Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Sikap 

Correlations 

 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Total 

Item_1 

Pearson Correlation 1 ,000 ,535* ,784** ,134 ,272 ,784** ,691** 

Sig. (2-tailed)  1,000 ,040 ,001 ,635 ,326 ,001 ,004 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_2 

Pearson Correlation ,000 1 -,189 -,277 ,661** ,866** -,277 ,540* 

Sig. (2-tailed) 1,000  ,500 ,317 ,007 ,000 ,317 ,038 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_3 

Pearson Correlation ,535* -,189 1 ,681** ,250 ,327 ,681** ,612* 

Sig. (2-tailed) ,040 ,500  ,005 ,369 ,234 ,005 ,015 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_4 

Pearson Correlation ,784** -,277 ,681** 1 -,026 ,080 1,000** ,578* 

Sig. (2-tailed) ,001 ,317 ,005  ,926 ,777 ,000 ,024 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_5 

Pearson Correlation ,134 ,661** ,250 -,026 1 ,764** -,026 ,700** 

Sig. (2-tailed) ,635 ,007 ,369 ,926  ,001 ,926 ,004 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_6 

Pearson Correlation ,272 ,866** ,327 ,080 ,764** 1 ,080 ,831** 

Sig. (2-tailed) ,326 ,000 ,234 ,777 ,001  ,777 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_7 

Pearson Correlation ,784** -,277 ,681** 1,000** -,026 ,080 1 ,578* 

Sig. (2-tailed) ,001 ,317 ,005 ,000 ,926 ,777  ,024 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 

Total 

Pearson Correlation ,691** ,540* ,612* ,578* ,700** ,831** ,578* 1 

Sig. (2-tailed) ,004 ,038 ,015 ,024 ,004 ,000 ,024  
N 15 15 15 15 15 15 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 15 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Item_1 22,40 2,686 ,547 ,719 

Item_2 22,53 2,838 ,319 ,773 

Item_3 22,27 3,067 ,516 ,738 

Item_4 22,33 2,952 ,433 ,743 

Item_5 22,73 2,495 ,514 ,728 

Item_6 22,60 2,257 ,713 ,673 

Item_7 22,33 2,952 ,433 ,743 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,762 7 
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Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Ketersediaan Fasilitas Menyusui 

Correlations 

 ltem_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Total 

ltem_1 

Pearson Correlation 1 1,000** -,071 ,535* ,327 ,681** ,286 -,071 ,629* 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,800 ,040 ,234 ,005 ,302 ,800 ,012 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_2 

Pearson Correlation 1,000** 1 -,071 ,535* ,327 ,681** ,286 -,071 ,629* 

Sig. (2-tailed) ,000  ,800 ,040 ,234 ,005 ,302 ,800 ,012 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_3 

Pearson Correlation -,071 -,071 1 ,535* ,327 ,681** ,286 1,000** ,629* 

Sig. (2-tailed) ,800 ,800  ,040 ,234 ,005 ,302 ,000 ,012 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_4 

Pearson Correlation ,535* ,535* ,535* 1 ,612* ,784** ,200 ,535* ,830** 

Sig. (2-tailed) ,040 ,040 ,040  ,015 ,001 ,474 ,040 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_5 

Pearson Correlation ,327 ,327 ,327 ,612* 1 ,480 ,327 ,327 ,720** 

Sig. (2-tailed) ,234 ,234 ,234 ,015  ,070 ,234 ,234 ,002 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_6 

Pearson Correlation ,681** ,681** ,681** ,784** ,480 1 ,419 ,681** ,922** 

Sig. (2-tailed) ,005 ,005 ,005 ,001 ,070  ,120 ,005 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_7 

Pearson Correlation ,286 ,286 ,286 ,200 ,327 ,419 1 ,286 ,605* 

Sig. (2-tailed) ,302 ,302 ,302 ,474 ,234 ,120  ,302 ,017 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Item_8 

Pearson Correlation -,071 -,071 1,000** ,535* ,327 ,681** ,286 1 ,629* 

Sig. (2-tailed) ,800 ,800 ,000 ,040 ,234 ,005 ,302  ,012 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Total 

Pearson Correlation ,629* ,629* ,629* ,830** ,720** ,922** ,605* ,629* 1 

Sig. (2-tailed) ,012 ,012 ,012 ,000 ,002 ,000 ,017 ,012  
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 15 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,831 8 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ltem_1 5,60 3,400 ,540 ,817 

Item_2 5,60 3,400 ,540 ,817 

Item_3 5,60 3,400 ,540 ,817 

Item_4 5,73 2,781 ,745 ,783 

Item_5 5,93 2,781 ,557 ,819 

Item_6 5,67 2,810 ,888 ,767 

Item_7 6,00 3,000 ,399 ,848 

Item_8 5,60 3,400 ,540 ,817 
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Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Dukungan dari Atasan 

Correlations 

 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Total 

Item_1 

Pearson Correlation 1 ,301 ,614* ,628* ,559* ,759** 

Sig. (2-tailed)  ,275 ,015 ,012 ,030 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 

Item_2 

Pearson Correlation ,301 1 ,638* ,485 ,647** ,760** 

Sig. (2-tailed) ,275  ,011 ,067 ,009 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 

Item_3 

Pearson Correlation ,614* ,638* 1 ,594* ,634* ,870** 

Sig. (2-tailed) ,015 ,011  ,020 ,011 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 

Item_4 

Pearson Correlation ,628* ,485 ,594* 1 ,515* ,796** 

Sig. (2-tailed) ,012 ,067 ,020  ,049 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 

Item_5 

Pearson Correlation ,559* ,647** ,634* ,515* 1 ,842** 

Sig. (2-tailed) ,030 ,009 ,011 ,049  ,000 

N 15 15 15 15 15 15 

Total 

Pearson Correlation ,759** ,760** ,870** ,796** ,842** 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,000 ,000 ,000  
N 15 15 15 15 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG.... VONY NURUL K.



  

 

 

1
5
1
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 15 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,864 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Item_1 13,80 6,314 ,645 ,847 

Item_2 13,67 6,238 ,641 ,847 

Item_3 13,80 5,171 ,769 ,813 

Item_4 13,73 5,781 ,669 ,839 

Item_5 13,53 5,267 ,722 ,827 
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Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Dukungan dari Rekan Kerja 

 
Correlations 

 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Total 

Item_1 

Pearson Correlation 1 ,218 ,262 ,199 ,299 ,522* 

Sig. (2-tailed)  ,435 ,345 ,478 ,279 ,046 

N 15 15 15 15 15 15 

Item_2 

Pearson Correlation ,218 1 ,089 ,531* ,456 ,628* 

Sig. (2-tailed) ,435  ,752 ,042 ,087 ,012 

N 15 15 15 15 15 15 

Item_3 

Pearson Correlation ,262 ,089 1 ,486 ,549* ,703** 

Sig. (2-tailed) ,345 ,752  ,066 ,034 ,003 

N 15 15 15 15 15 15 

Item_4 

Pearson Correlation ,199 ,531* ,486 1 ,571* ,824** 

Sig. (2-tailed) ,478 ,042 ,066  ,026 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 

Item_5 

Pearson Correlation ,299 ,456 ,549* ,571* 1 ,824** 

Sig. (2-tailed) ,279 ,087 ,034 ,026  ,000 

N 15 15 15 15 15 15 

Total 

Pearson Correlation ,522* ,628* ,703** ,824** ,824** 1 

Sig. (2-tailed) ,046 ,012 ,003 ,000 ,000  
N 15 15 15 15 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 15 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,749 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Item_1 13,80 3,743 ,315 ,767 

Item_2 13,67 3,524 ,450 ,728 

Item_3 13,87 3,124 ,498 ,711 

Item_4 14,13 2,552 ,646 ,652 

Item_5 13,60 2,829 ,688 ,637 
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Lampiran 13 Tabulasi Data Responden 

HASIL TABULASI DATA RESPONDEN 

No 

Resp 
U Pend J.P J.A UAT AE Peng Sik Ket DA DR 

01 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 

02 1 3 1 1 4 2 2 2 2 2 2 

03 2 2 1 2 4 1 2 2 1 2 1 

04 2 2 1 3 7 2 2 2 1 1 1 

05 2 3 1 3 3 1 2 2 1 1 2 

06 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 

07 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 

08 1 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 

09 2 2 1 2 6 2 2 2 2 1 2 

10 1 3 1 2 1 2 3 2 2 2 2 

11 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

12 2 2 1 2 7 2 1 1 1 1 2 

13 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 

14 1 4 4 2 3 2 1 1 2 1 1 

15 1 3 1 1 5 2 1 1 2 1 1 

16 1 3 1 2 7 1 1 1 1 1 1 

17 1 4 3 2 7 1 2 2 1 1 1 

18 1 2 1 1 7 1 1 1 2 1 2 

19 1 3 1 2 5 1 2 2 1 2 1 

20 2 2 1 2 7 1 1 1 1 1 1 

21 1 3 1 2 7 1 1 1 1 1 1 

22 2 1 2 3 7 2 2 2 2 2 2 

23 1 1 3 2 3 2 3 2 2 2 1 

24 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 

25 1 3 1 2 7 2 2 2 1 2 2 

26 2 2 1 4 3 2 1 1 1 1 1 

27 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

28 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 2 

29 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 

30 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 

31 1 3 2 2 5 2 2 2 2 2 2 

32 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

33 1 3 1 1 6 2 2 2 1 2 2 

34 2 1 1 3 4 2 2 2 1 2 2 

35 1 3 2 1 3 1 1 1 2 1 2 

36 2 2 1 3 4 2 1 1 1 1 1 

37 2 3 1 2 6 2 2 2 1 2 1 

38 1 1 2 3 5 2 1 1 1 1 2 

39 2 3 1 4 6 2 1 1 1 1 2 

40 1 4 5 2 3 1 1 1 1 1 1 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG.... VONY NURUL K.



155 

 

 

 

41 2 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 

42 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 2 

43 1 1 1 4 6 2 1 1 1 1 1 

44 2 2 3 2 7 2 2 2 1 2 1 

45 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 2 

46 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

47 1 4 5 1 3 1 1 1 1 1 1 

48 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 

49 2 1 2 2 4 2 1 1 2 1 1 

50 2 2 1 3 7 1 1 1 1 1 1 

51 2 3 1 3 3 2 1 1 2 1 1 

52 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 

53 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 

54 2 1 2 3 7 1 1 1 1 1 1 

55 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 

56 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

57 1 4 4 1 7 1 1 1 1 1 1 

58 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 2 

59 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

60 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 2 

61 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 

62 2 2 2 2 7 2 1 1 1 1 2 

63 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 

64 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 

65 1 3 2 1 5 1 1 1 1 1 1 

 

Keterangan 

No Resp : Nomor Responden 

U : Usia 

20-35tahun : kode 1 

>35 tahun : kode 2 

Pend : Pendidikan 

SD   : kode 1 

SLTP   : kode 2 

SLTA   : kode 3 

Perguruan Tinggi : kode 4 

J.P : Jenis Pekerjaan 

Produksi   : kode 1 

Packaging  : kode 2 

Quality Control : kode 3 

Akuntansi  : kode 4 

Administrasi  : kode 5 

J.A : Jumlah Anak 

UAT : Usia Anak Terkecil 

6 bulan   : kode 1 

7 bulan   : kode 2 

8 bulan   : kode 3 

9 bulan   : kode 4 

10 bulan  : kode 5 

11 bulan  : kode 6 

12 bulan  : kode 7 

AE : ASI Eksklusif 

Tidak ASI Ekslusif : kode 1  

ASI Eksklusif  : kode 2 

Peng : pengetahuan 

Baik  : kode 1 

Cukup  : kode 2 

Kurang : kode 3 

 

Sik : Sikap 

Positif  : kode 1 

Negatif : kode 2 

 

Ket : Ketersediaan Fasilitas 

Menyusui 

Ada Fasilitas   : kode 1 

Tidak Ada Fasilitas : kode 2 

DA : Dukungan dari Atasan 

Mendukung  : kode 1 

Tidak Mendukung : kode 2 

DR : Dukungan dari Rekan 

Kerja 

Mendukung  : kode 1 

Tidak Mendukung : kode 2 
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Lampiran 14 Hasil Uji Statistik Variabel 

Hubungan Pengetahuan dengan Pemberian ASI Eksklusif 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 6,281a 2 ,043 
Likelihood Ratio 7,588 2 ,023 
Linear-by-Linear Association 6,166 1 ,013 

N of Valid Cases 65   
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,35. 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Variabel Pengetahuan * ASI_Eksklusif 65 100,0% 0 0,0% 65 100,0% 

 
Variabel Pengetahuan * ASI_Eksklusif Crosstabulation 

 ASI_Eksklusif Total 

ASI Tdk ASI 

Variabel Pengetahuan 

Baik 
Count 17 20 37 

% within Variabel Pengetahuan 45,9% 54,1% 100,0% 

Cukup 
Count 5 19 24 

% within Variabel Pengetahuan 20,8% 79,2% 100,0% 

Kurang 
Count 0 4 4 

% within Variabel Pengetahuan 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 
Count 22 43 65 

% within Variabel Pengetahuan 33,8% 66,2% 100,0% 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,297 ,043 

N of Valid Cases 65  
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Hubungan Sikap dengan Pemberian ASI Eksklusif 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Variabel Sikap * ASI_Eksklusif 65 100,0% 0 0,0% 65 100,0% 

 
Variabel Sikap * ASI_Eksklusif Crosstabulation 

 ASI_Eksklusif Total 

ASI Tdk ASI 

Variabel Sikap 

Positif 
Count 17 20 37 

% within Variabel Sikap 45,9% 54,1% 100,0% 

Negatif 
Count 5 23 28 

% within Variabel Sikap 17,9% 82,1% 100,0% 

Total 
Count 22 43 65 

% within Variabel Sikap 33,8% 66,2% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,616a 1 ,018   
Continuity Correctionb 4,432 1 ,035   
Likelihood Ratio 5,876 1 ,015   
Fisher's Exact Test    ,033 ,016 

Linear-by-Linear Association 5,530 1 ,019   
N of Valid Cases 65     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,48. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,282 ,018 

N of Valid Cases 65  
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Hubungan Ketersediaan Fasilitas Menyusui dengan Pemberian ASI Eksklusif 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Variabel Ketersediaan Fasilitas * ASI_Eksklusif 65 100,0% 0 0,0% 65 100,0% 

 
Variabel Ketersediaan Fasilitas * ASI_Eksklusif Crosstabulation 

 ASI_Eksklusif Total 

ASI Tdk ASI 

Variabel Ketersediaan Fasilitas 

Ada Fasilitas 
Count 20 25 45 

% within Variabel Ketersediaan Fasilitas 44,4% 55,6% 100,0% 

Tdk ada Fasilitas 
Count 2 18 20 

% within Variabel Ketersediaan Fasilitas 10,0% 90,0% 100,0% 

Total 
Count 22 43 65 

% within Variabel Ketersediaan Fasilitas 33,8% 66,2% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 7,337a 1 ,007   
Continuity Correctionb 5,879 1 ,015   
Likelihood Ratio 8,371 1 ,004   
Fisher's Exact Test    ,010 ,006 

Linear-by-Linear Association 7,224 1 ,007   
N of Valid Cases 65     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,77. 
b. Computed only for a 2x2 table 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,318 ,007 

N of Valid Cases 65  
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Hubungan Dukungan dari Atasan dengan Pemberian ASI Eksklusif 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Variabel Dukungan Atasan * ASI_Eksklusif 65 100,0% 0 0,0% 65 100,0% 

 
Variabel Dukungan Atasan * ASI_Eksklusif Crosstabulation 

 ASI_Eksklusif Total 

ASI Tdk ASI 

Variabel Dukungan Atasan 

Mendukung 
Count 19 23 42 

% within Variabel Dukungan Atasan 45,2% 54,8% 100,0% 

Tdk Mendukung 
Count 3 20 23 

% within Variabel Dukungan Atasan 13,0% 87,0% 100,0% 

Total 
Count 22 43 65 

% within Variabel Dukungan Atasan 33,8% 66,2% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 6,880a 1 ,009   
Continuity Correctionb 5,517 1 ,019   
Likelihood Ratio 7,547 1 ,006   
Fisher's Exact Test    ,013 ,008 

Linear-by-Linear Association 6,774 1 ,009   
N of Valid Cases 65     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,78. 
b. Computed only for a 2x2 table 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,309 ,009 

N of Valid Cases 65  
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Hubungan Dukungan dari Rekan Kerja dengan Pemberian ASI Eksklusif 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Variabel Dukungan Rekan Kerja * ASI_Eksklusif 65 100,0% 0 0,0% 65 100,0% 

 
Variabel Dukungan Rekan Kerja * ASI_Eksklusif Crosstabulation 

 ASI_Eksklusif Total 

ASI Tdk ASI 

Variabel Dukungan Rekan Kerja 

Mendukung 
Count 13 18 31 

% within Variabel Dukungan Rekan Kerja 41,9% 58,1% 100,0% 

Tdk Mendukung 
Count 9 25 34 

% within Variabel Dukungan Rekan Kerja 26,5% 73,5% 100,0% 

Total 
Count 22 43 65 

% within Variabel Dukungan Rekan Kerja 33,8% 66,2% 100,0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,732a 1 ,188   
Continuity Correctionb 1,110 1 ,292   
Likelihood Ratio 1,737 1 ,187   
Fisher's Exact Test    ,204 ,146 

Linear-by-Linear Association 1,705 1 ,192   
N of Valid Cases 65     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,49. 
b. Computed only for a 2x2 table 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,161 ,188 

N of Valid Cases 65  
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