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ABSTRAK

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 Dusun Pondok VIII 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  Dusun  Pondok  VIII  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
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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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(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 diDusun Pondok VIII



1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis  faktor  yang  berhubungan  dengan  pemberian  ASI

eksklusif oleh ibu pekerja pabrik diDusun Pondok VIII Tujuan Khusus

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.



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
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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



16

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 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℃ 3 – 4 jam optimal, 6 – 8 jam dapat

(rerata 25℃) 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)

2.1.7 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.

2.1.8 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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2.1.9 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.

2.1.10  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.

2.2 Konsep Pemberian ASI oleh Ibu Bekerja

2.2.1 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.

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
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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.

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

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.



BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

4 Faktor Predisposisi

(Predisposing factors) :
1. Pengetahuan
1. Pengetahuan
2. Sikap
2. Sikap
3. Kepercayaan
4. Nilai dan norma 

(Kebudayaan)
5. KarakteristikIndividu

(umur,  pendidikan,
paritas,  unit  pekerjaan,
pendapatan)

Faktor Pendukung
(Enabling factors) :

1. Ketersediaan fasilitas
menyusui

2. Kebijakan perusahaan

Faktor Pendorong
(Reinforcing factors) :

1. Dukungan dari atasan
2. Dukungan dari rekan 

kerja

3. Lingkungan kerja fisik
4. Lingkungan kerja non 

fisik
5. Kelelahan kerja
6. Petugas kesehatan

Keterangan :

: Diukur

Pemberian ASI eksklusif
oleh ibu pekerja pabrik

Kesehatan
ibu dan

anak

Lingkungan

: Tidak diukur

Peningkatan
kualitas

hdup ibu
dan anak

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)
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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



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



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,

67



68

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  diDusun  Pondok

VIIIsejumlah 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

78
n =

 1 + 78 (0,05)2

78

n =  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 :

n
n1 =

  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

37
n1 =

× 65 = 30,83 = 31 orang78
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2. Kelurahan Rungkut Kidul

25
n1 =

× 65 = 20,83 = 21 orang78

3. Kelurahan Kedung Baruk

16
n1 =

× 65 = 13,33 = 13 orang78

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

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
X100%
N

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 :

X− X̅

T=50+10[ ]
S

Keterangan :
X = skor responden
X
̅
 = 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
X100%
N
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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 :

X− X̅

T=50+10[ ]
S

Keterangan :
X = skor responden
X
̅
 = 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 :

X− X̅

T=50+10[ ]
S

Keterangan :
X = skor responden
̅̅

X = 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 Dusun Pondok VIII 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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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

diDusun  Pondok  VIIIpada  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.

5.1.1 Karakteristik Demografi Responden

Responden penelitian pada penelitian ini yaitu ibu yang mempunyai bayi

usia 6 – 12 bulan yang bekerja di pabrik di Dusun Pondok VIII 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 diDusun Pondok VIII(Juli 2018)

Responden
No Karakteristik Demografi 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%

Berdasarkan  tabel  5.1  diatas  mengenaiTotkalrakteristik  responden65

dilihat100%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%).

5.1.2 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)
Kategori Frekuensi Presentase

Pemberian ASI ASI Eksklusif 22 34%
Eksklusif 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 diDusun Pondok VIII(Juli 
2018)

Pemberian ASI Eksklusif
TotalPengetahuan 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 Dusun Pondok VIII
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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 diDusun Pondok VIII(Juli 
2018)

Pemberian ASI Eksklusif
TotalSikap 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 Dusun Pondok VIII

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 diDusun

Pondok VIII(Juli 2018)
Pemberian ASI Eksklusif

Ketersediaan ASI Tdk ASI Eksklusif Total
Fasilitas 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 Dusun Pondok VIII

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 diDusun

Pondok VIII(Juli 2018)
Pemberian ASI Eksklusif

Dukungan dari ASI Tdk ASI Eksklusif Total
Atasan 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 Dusun Pondok VIII

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  diDusun
Pondok VIII(Juli 2018)

Pemberian ASI Eksklusif
Dukungan dari ASI Tdk ASI Eksklusif Total
Rekan Kerja 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



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 Dusun Pondok VIII



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 Dusun Pondok VIII

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 Dusun Pondok VIII

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  Dusun  Pondok  VIII  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 Dusun Pondok VIII

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
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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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