
57 

 

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF 

OLEH IBU DI PONKESDES PILANG KABUPATEN SIDOARJO 

 

(Factors Correlate with Exclusive Breastfeeding by Mother at Ponkesdes Pilang 

Kabupaten Sidoarjo) 

 

Rina Qoidatul Awaliyah*, Esty Yunitasari*, Aria Aulia Nastiti* 
*Program Studi Pendidikan Ners 

Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga 

Jl. Mulyorejo Kampus C Unair Surabaya 60115, 

e-mail: rina.qoidatul@gmail.com 

 

ABSTRACT 

Introduction: Exclusive breastfeeding is breastfeed the baby without other liquids or 

solids given, except vitamins, minerals, and medication in the form of ORS, drops, and 

syrup. The scope of exclusive breastfeeding was fluctuating in 2011-2013, it was 

decreasing in 2011-2012 and increasing in 2012-2013 but not as much as the amount of 

exclusive breastfeeding in 2011. It can be influenced by various factors. Factors affecting 

exclusive breastfeeding can not be explained clearly. Meanwhile, Green predicts about 

health behavior in exclusive breastfeeding. The objective of this study was to analyze 

factors which correlated with exclusive breastfeeding by mother based on Green’s theory. 

Method: This was cross sectional study. Population were lactating mothers of infants 

aged 7-12 months. There were 46 persons fit perfectly with inclusion criteria which 

selected by random sampling. The independent variables were value, parity, and job; 

while the dependent variable was 6 months of exclusive breastfeeding. The instrument 

used was questionnaire and data analysis was conducted through chi-square statistical 

test. Result: Result had shown that there was relation between value with exclusive 

breastfeeding (p=0,003; contingency coeficient=0,008), parity with exclusive 

breastfeeding (p=0,056; contingency coeficient=0,124), and job with exclusive 

breastfeeding (p=0,004; contingency coeficient=0,011). Discussion: It can be concluded 

that value is the strongest factor associated with exclusive breastfeeding. Resolving the 

problem of exclusive breastfeeding in Ponkesdes Pilang can be conducted through 1) 

maximizing the implementation of the 10 steps to successful breastfeeding and 2) mother, 

father, and society empowerment in exclusive breastfeeding. 
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PENDAHULUAN 

 

ASI eksklusif adalah pemberian ASI 

kepada bayi, tidak ada cairan atau 

makanan padat lain diberikan kecuali 

vitamin, mineral dan obat dalam bentuk 

oralit, tetes, dan sirup (WHO, 2014). 

Menurut data World Breastfeeding 

Trends Initiative 2012, Indonesia berada 

di peringkat 49 dari 51 negara yang 

mendukung pemberian ASI eksklusif. 

Kemenkes RI telah menetapkan target 

cakupan pemberian ASI Eksklusif.  

 

Berdasarkan data dari Puskesmas 

Wonoayu di Ponkesdes Pilang terjadi 

fluktuatif cakupan ASI eksklusif dari 

tahun 2011-2013, tahun 2011-2012 

mengalami penurunan tetapi tahun 

2012-2013 mengalami peningkatan 

namun tidak sebesar jumlah pemberian 

ASI eksklusif pada tahun 2011. Hasil 

survey didapatkan mayoritas ibu di 

Pilang bekerja sebagai buruh pabrik dan 

pedagang. Alasan ibu bekerja karena 

sumber daya pendapatan suami mereka 

kurang untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari yang semakin meningkat, 

sehingga mereka membantu suami 

mereka bekerja agar kebutuhan sehari-

hari tercukupi. Menurut petugas 
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kesehatan ibu di wilayah Pilang 

sebagian besar adalah multipara, ibu 

multipara tersebut tidak memberikan 

ASI eksklusif, mereka hanya 

memberikan ASI sampai umur bayi 2 

bulan. Karena minimnya fasilitas untuk 

ibu menyusui di tempat kerja, sehingga 

ibu menggantinya dengan memberikan 

susu formula. Tetapi terdapat juga ibu 

primipara yang tidak memberikan ASI 

eksklusif karena ASI tidak bisa keluar 

banyak, kurangnya pengalaman dan ibu 

sakit yang secara tidak langsung 

menghentikan pemberian ASI. Wilayah 

Pilang banyak ditemukan pembangunan 

pabrik yang dimungkinkan menarik 

pendatang datang untuk mencari 

pekerjaan, menyebabkan terjadinya 

pergeseran nilai dalam pemberian ASI 

eksklusif karena pertemuan antara 

penduduk asli dengan pendatang. 

 

Berdasarkan hasil survei tahun 2009 

cakupan ASI eksklusif di Indonesia 

hanya sebesar 61,30%, tahun 2010 

sebesar 61,5% (Pusat Data dan 

Informasi Kementrian Kesehatan RI, 

2012). Sementara Data Riset Kesehatan 

Dasar (Riskedas) 2013 menunjukkan 

cakupan ASI di Indonesia hanya 42%. 

Angka ini jelas berada di bawah target 

WHO yang mewajibkan cakupan ASI 

hingga 50 persen. Data cakupan ASI 

eksklusif Kabupaten Sidoarjo 

pencapaian ASI eksklusif tahun 2012 

adalah 51,16% (Profil Kesehatan, 2012), 

Puskesmas Wonoayu di Ponkesdes 

Pilang pencapaian ASI eksklusif tahun 

2011 sebesar 43,18%, tahun 2012 

sebesar 33,18% dan tahun 2013 sebesar 

41,24%. 

 

Menurut WHO, UNICEF dan 

Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia melalui SK Menkes No. 

450/Men.Kes/SK/IV/2004 tanggal 7 

April 2004 telah menetapkan, waktu 6 

bulan direkomendasikan untuk 

memberikan ASI eksklusif disebabkan 

ASI mempunyai banyak manfaat. Dalam 

rekomendasi tersebut dijelaskan bahwa 

manfaat ASI akan meningkatkan IQ dan 

kesehatan bayi, jika bayi hanya diberi 

ASI saja selama 6 bulan pertama 

kehidupannya. ASI mengandung 88,1% 

air sehingga diminum bayi selama 

pemberian ASI ekslusif sudah 

mencukupi kebutuhan bayi dan sesuai 

dengan kesehatan bayi. Selanjutnya 

demi tercukupnya nutrisi bayi, maka ibu 

mulai memberikan makanan 

pendamping ASI (Mursyida, 2013).  

Pemberian ASI merupakan salah satu 

salah satu hal yang dapat mencegah bayi 

dari penyakit infeksi diantaranya adalah 

diare (Ida, 2012). Dampak yang terjadi 

apabila bayi tidak diberi ASI adalah bayi 

tidak memperoleh zat kekebalan tubuh 

dan tidak mendapat makanan yang 

bergizi tinggi serta berkualitas, sehingga 

bayi mudah mengalami sakit yang 

mengakibatkan pertumbuhan dan 

perkembangan kecerdasan terhambat 

(Depkes RI, 2005). 

 

Mengacu pada teori yang digagas oleh 

Green (1991). Teori yang 

mengembangkan suatu model perilaku 

yang digunakan untuk menganalisis 

perilaku manusia dari tingkat kesehatan. 

Kesehatan seseorang atau masyarakat 

dipengaruhi oleh dua faktor pokok yaitu 

faktor perilaku dan faktor luar 

lingkungan. Perilaku itu sendiri dibentuk 

oleh 3 faktor: faktor pencetus, faktor 

pendukung dan faktor pendorong. 

Faktor-faktor pencetus dalam pemberian 

ASI eksklusif adalah pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-

nilai, dan sebagainya. Faktor-faktor 

pendukung dalam pemberian ASI 

eksklusif adalah sarana kesehatan, 

tempat melahirkan, IMD dan rawat 

gabung. Faktor-faktor pendorong dalam 

pemberian ASI eksklusif adalah sikap 

dan perilaku petugas kesehatan, teman 

sebaya, orang tua, yang merupakan 

kelompok referensi dari perilaku 

masyarakat.  

 

Dari hasil penelitian, faktor-faktor yang 

diteliti diharapkan dapat memberikan 

masukan untuk meningkatkan cakupan 

ASI eksklusif di Ponkesdes Pilang. 

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh 

Puskesmas Wonoayu adalah penyuluhan 
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pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu 

menyusui tentang pentingnya pemberian 

ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan dan 

upaya belum maksimal penerapan 10 

langkah menuju keberhasilan menyusui 

dan pemberdayaan ibu, bapak dan 

keluarga serta masyarakat dalam 

pemberian ASI eksklusif. Upaya yang 

sudah dilakukan Puskesmas Wonoayu 

belum bisa menyelesaikan masalah 

fluktuatif cakupan ASI. 

 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Penelitian ini adalah cross cectional 

study yang bertujuan mengembangkan 

dan menjelaskan hubungan 

antarvariabel. Populasi adalah ibu 

menyusui bayi (usia 7-12 bulan) di 

Ponkesdes Pilang Kabupaten Sidoarjo 

yang berjumlah 53 orang. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara 

probability sampling dengan simple 

random sampling. Variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah nilai, paritas dan pekerjaan. 

Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu pemberian 

ASI eksklusif 6 bulan. Kuesioner 

dibagikan kepada responden dan 

dikembalikan kepada peneliti jika 

kuesioner tersebut sudah dijawab 

dengan lengkap oleh responden. Data 

yang diperoleh kemudian dilakukan uji 

statistik chi-square dengan tingkat 

signifikansi α≤0.05. 

 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Tabel 1 Distribusi responden berdasarkan karakteristik ibu 

No. Karakteristik Umum Responden 
Responden 

f % 

1. Usia   

 17-25 tahun 13 (28,3 %) 

 26-35 tahun 28 (60,9 %) 

 36-45 tahun 5 (10,9 %) 

 Total 46 (100,0 %) 

2. Pendidikan   

 Tamat SD 6 (13,0 %) 

 Tamat SMP 13 (28,3 %) 

 Tamat SMA 26 (56,5 %) 

 Tamat Akademi/PT 1 (2,2 %) 

 Total 46 (100,0 %) 

3. Pendapatan Keluarga   

 500.000-1.090.000 11 (23,9 %) 

 1.100.000-2.090.000 21 (45,7 %) 

 2.100.000-3.090.000 12 (26,1 %) 

 3.100.000-4.090.000 2 (4,3 %) 

 Total 46 (100,0 %) 

 

Dari tabel 1 didapatkan bahwa distribusi 

responden berdasarkan usia ibu 

menunjukkan sebagian besar responden 

berusia 26-35 tahun yaitu 28 orang 

(60,9%) tetapi ada ibu yang berusia 36-

45 tahun yaitu 5 orang (10,9%). 

Distribusi responden berdasarkan 

pendidikan ibu menunjukkan sebagian 

besar memiliki riwayat pendidikan SMA 

yaitu 26 orang (56,5%) namun ada ibu 

yang berpendidikan SD sebanyak 6 

orang (13%). Distribusi responden 

berdasarkan pendapatan keluarga 

menunjukkan hampir sebagian 

responden mempunyai pendapatan 

keluarga sebesar 1.100.000-3.090.000 

yaitu 21 orang  (45,7%) namun ada juga 

yang mempunyai pendapatan sebesar 
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3.100.000-4.090.000 yaitu 2 orang (4,3%).

 

Tabel 2 Distribusi responden berdasarkan pemberian ASI eksklusif, nilai, paritas dan 

pekerjaan 

No. Karakteristik Khusus Responden 
Responden 

f % 

1. Pemberian ASI eksklusif   

 Tidak ASI eksklusif 31 (67,4 %) 

 ASI eksklusif 15 (32,6 %) 

 Total 46 (100,0 %) 

2. Nilai    

 Negatif 17 (37,0 %) 

 Positif 29 (63,0 %) 

 Total 46 (100,0 %) 

3.  Paritas   

 Primi 9 (19,6 %) 

 Multi 36 (78,3 %) 

 Grande 1 (2,2 %) 

 Total 46 (100,0 %) 

4. Pekerjaan   

 Tidak bekerja 20 (43,5 %) 

 Bekerja 26 (56,5 %) 

 Total 46 (100,0 %) 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa 

distribusi responden berdasarkan 

pemberian ASI eksklusif menunjukkan 

responden yang tidak memberikan ASI 

eksklusif sebanyak 31 orang (67,4%). 

Distribusi responden berdasarkan nilai 

ibu tentang pemberian ASI eksklusif 

menunjukkan responden yang memiliki 

nilai positif sebanyak 29 orang (63%). 

Distribusi responden berdasarkan paritas 

menunjukkan responden yang multipara 

sebanyak 36 orang (78,3%) dan 

grandemultipara sebanyak 1 orang 

(2,2%). Multipara adalah wanita yang 

telah melahirkan 2-4 janin hidup 

(viable). Grandemultipara adalah wanita 

yang telah melahirkan 5 janin hidup 

(viable) atau lebih (Siswosudarmono, 

2008). Tabel 2 juga menunjukkan 

bahwa distribusi responden sebagian 

besar bekerja sebanyak 26 orang 

(56,5%) pada saat bayinya berumur 0-6 

bulan.

 

Tabel 3 Tabulasi silang hubungan nilai dengan pemberian ASI eksklusif 

Nilai 

 Pemberian ASI eksklusif  
Total 

Tidak ASI eksklusif ASI eksklusif 

N % n %  % 

Nilai negatif 16 (34,8 %) 1 (2,2 %) 17 (37,0 %) 

Nilai positif 15 (32,6 %) 14 (30,4 %) 29 (63,0 %) 

Total 31 (67,4 %) 15 (32,6 %) 46 (100,0 %) 

 p = 0,003; chi square hitung = 8,765; koefisien kontingensi = 0,008 

 

Dari tabel 3 menunjukkan dari 46 ibu 

menyusui didapatakan bahwa sebagian 

besar responden memiliki nilai positif 

terhadap pemberian ASI eksklusif yaitu 

sebanyak 29 orang responden (63%). 

Sementara itu sisanya memiliki nilai 

negatif terhadap pemberian ASI 

eksklusif yaitu sebanyak 17 orang 

responden (37%). Setelah dianalisis 

dengan menggunakan uji statistik chi 

square didapatkan nilai p = 0,003 ≤ 0,05 

dan nilai koefisien kontingensi = 0,008 



61 

 

maka H1 diterima yang berarti bahwa 

ada hubungan antara nilai dengan 

pemberian ASI eksklusif di Ponkesdes 

Pilang Kabupaten Sidoarjo dan keeratan 

hubungannya sangat rendah.

 

Tabel 4 Tabulasi silang hubungan paritas dengan pemberian ASI eksklusif 

Paritas 

Pemberian ASI eksklusif 
Total 

Tidak ASI eksklusif ASI eksklusif 

n % n %  % 

Primipara + 

Grandemultipara 

10 (21,7 %) 0 (0,0 %) 10 (21,7 %) 

Multipara 21 (45,7, %) 15 (32,6 %) 35 (78,3 %) 

Total 31 (67,4 %) 15 (32,6 %) 46 (100,0 %) 

p = 0,056; chi square hitung = 8,765; koefisien kontingensi = 0,124 

 

Dari tabel 4 menunjukkan bahwa 

mayoritas responden yang dibagi 

berdasarkan paritas termasuk dalam 

multipara yaitu sebanyak 35 orang 

(78,3%). Sementara itu ada responden 

termasuk dalam grandemultipara 1 

orang (2,1%).  

 

Setelah dianalisis dengan menggunakan 

uji statistik chi square, tingkat 

signifikasi   0,05, yaitu p = 0,056 dan 

nilai koefisien kontingensi = 0,124 yaitu 

H1 diterima yang berartti ada hubungan 

antara paritas dengan pemberian ASI 

eksklusif di Ponkesdes Pilang 

Kabupaten Sidoarjo dan keeratan 

hubungannya sangat rendah. 

 

 

Tabel 5 Tabulasi silang hubungan pekerjaan dengan pemberian asi eksklusif 

Pekerjaan 

Pemberian ASI eksklusif 
Total 

Tidak ASI eksklusif ASI eksklusif 

n % n %  % 

Tidak bekerja 18 (39, 1 %) 2 (4,3 %) 20 (43,5 %) 

Bekerja 13 (28,3 %) 13 (28,3 %) 26 (56,5 %) 

Total 31 (67,4, %) 15 (32,6 %) 46 (100,0 %) 

p = 0,004; chi square hitung = 8,231; koefisien kontingensi = 0,011 

 

Dari tabel 5 dapat dilihat dari 46 ibu 

menyusui, menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden bekerja yaitu 

sebanyak 26 orang (56,5%). Sementara 

itu sebagian lain dari responden tidak 

bekerja yaitu sebanyak 20 orang 

responden (43,5%). Setelah dianalisis 

dengan menggunakan uji statistik chi 

square yaitu p = 0,004    0,05dan 

koefisien kontingensi = 0,011 yaitu H1 

diterima  yang berarti bahwa terdapat 

hubungan antara paritas dengan 

pemberian ASI eksklusif di Ponkesdes 

Pilang Kabupaten Sidoarjo dengan 

keeratan hubungan adalah sangat 

rendah. 

 

PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki nilai 

positif, dari responden tersebut 

mayoritas responden ibu tidak 

memberikan ASI eksklusif kepada 

bayinya. Sedangkan sebagian kecil 

responden memiliki nilai negatif 

memberikan ASI eksklusif. 

 

Beberapa nilai positif tidak memberikan 

ASI eksklusif karena bekerja, 

memberikan makanan tambahan kepada 

bayi sebelum usia 6 bulan (air tajin, 

pisang dan nasi campur pisang), 

primiparitas dan usia responden masih 
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muda (  25 tahun). Sebaliknya nilai 

negatif tetap memberikan ASI eksklusif 

antara lain selama ibu menyusui bayi 

sampai 6 bulan tidak pernah diberikan 

makanan lain, ibu tidak bekerja dan 

multiparitas  

 

Sesuai dengan teori Green dan Kreuter 

(1991) bahwa nilai tentang pemberian 

ASI eksklusif  dapat mempengaruhi 

perilaku ibu dalam pemberian ASI 

eksklusif. Nilai menopang benar atau 

salah, baik atau buruk dari pandangan 

seseorang terhadap perilaku kesehatan 

(Green, 1991). Ibu yang memiliki nilai 

positif sebagian besar akan memberikan 

ASI eksklusif pada bayinya. Nilai ibu 

yang positif memberikan hubungan yang 

baik pula dalam pemberian ASI 

eksklusif (Notoatmodjo, 2010).  

 

Berdasarkan teori yang ada, nilai yang 

positif akan memberikan ASI eksklusif 

kepada bayinya, penelitian ini berbeda 

dengan teori. Hasil analisa data 

menunjukkan responden dengan nilai 

positif tetapi tidak memberikan ASI 

eksklusif karena ibu bekerja, 

primiparitas, produksi ASI tidak 

mencukupi dan kurangnya dukungan 

dari keluarga, usia ibu 17-25 tahun 

(minimnya pengalaman) dan ada 

beberapa responden yang memberikan 

air tajin, pisang dan nasi campur pisang. 

 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

Ludin (2009) bahwa nilai yang 

positif/baik cenderung untuk 

memberikan ASI eksklusif. Hasil 

penelitian ini juga tidak sejalan dengan 

penelitian Media (2005) perilaku 

menyusui merupakan tindakan yang 

dianggap tinggi nilainya dan mempunyai 

nilai penting bagi seorang ibu. Hasil 

penelitian ini tidak sependapat dengan 

Kadir (2004) dalam Ludin (2009), 

bahwa nilai dan sistem nilai, 

pembentukan representasi internal juga 

dipengaruhi oleh norma subjektif, di 

mana nomra subjektif merupakan 

persepsi mengenai pendapat orang lain 

tertentu (important other) tentang apa 

yang harus atau tidak boleh dilakukan, 

dalam hal ini termasuk pemberian ASI 

eksklusif. 

 

Nilai-nilai perseorangan tidak dapat 

dipisahkan dari pilihan perilaku. Konflik 

dalam hal nilai menyangkut kesehatan 

merupakan suatu dilema dan tantangan 

penting bagi para penyelenggara 

pendidikan kesehatan (Notoatmodjo, 

2010). Nilai yang dianut individu 

mempengaruhi pengolahan informasi 

yang membentuk representasi internal. 

Nilai bersifat permanen karena tetanam 

pada individu selama masa 

pertumbuhannya. Latar belakang 

budaya, masyarakat dan lembaga-

lembaga sosial merupakan sebagian 

besar asal darimana nilai-nilai tertanam 

pada individu.  Jadi nilai yang dianut 

individu dipengaruhi oleh persepsi orang 

yang penting bagi individu dalam 

menilai objek yang bersangkutan 

(Sudarma, 2008). 

 

Namun ada responden dengan nilai 

negatif tetap memberikan ASI eksklusif. 

Hal tersebut terjadi karena ibu 

menganggap pemberian ASI eksklusif 

dapat meringankan beban ekonomi 

keluarga, ada dukungan dari keluarga, 

ibu tidak bekerja dan telah memiliki 

pengalaman dalam memberikan ASI 

eksklusif (multiparitas). 

 

Menurut Siregar (2004) dalam Ludin 

(2009), pemberian ASI oleh ibu 

dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, 

psikologis si ibu, kurangnya petugas 

kesehatan dan gencarnya promosi susu 

formula. Nilai yang dianut individu 

mempengaruhi pengolahan informasi 

yang membentuk representasi internal. 

Latar belakang budaya, masyarakat 

merupakan sebagian besar asal dari 

mana nilai-nilai tertanam pada individu. 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden adalah multiparitas, dari 

responden tersebut mayoritas tidak 

memberikan ASI eksklusif. Sedangkan 

responden primiparitas dan 
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grandemultiparitas juga tidak 

memberikan ASI eksklusif.  

 

Tingkat paritas telah banyak 

menentukan perhatian dalam kesehatan 

ibu dan anak (Mursyida, 2013). 

Dikatakan demikian karena terdapat 

kecenderungan kesehatan ibu berparitas 

tinggi lebih baik daripada ibu berparitas 

rendah (Notoatmodjo, 2010). Di dalam 

teori Green (1991) menyebutkan bahwa 

paritas merupakan salah satu faktor 

pencetus yang dapat mempengaruhi 

perilaku kesehatan.  

 

Pada seorang ibu yang mengalami 

laktasi kedua dan seterusnya cenderung 

untuk lebih baik daripada pertama. 

Laktasi yang kedua yang dialami ibu 

berarti telah memiliki pengalaman 

dalam memberikan ASI eksklusif. 

Sedangkan pada laktasi yang pertama 

ibu belum mempunyai pengalaman 

dalam menyusui (Purwanti, 2004). 

 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Ida (2012) bahwa ibu yang 

mempunyai paritas > 1 kali berpeluang 

2,333 kali lebih besar memberikan ASI 

eksklusif dibandingkan dengan ibu yang 

mempunyai paritas 1 kali. Selaras 

dengan penelitian Ida, Mursyida (2013) 

mengungkapkan adanya hubungan 

antara paritas dengan pemberian ASI 

eksklusif, prevalensi menyusui eksklusif 

meningkat dengan bertambahnya jumlah 

anak.  

 

Berdasarkan teori yang ada, ibu 

multipara berpeluang besar untuk 

memberikan ASI eksklusif, penelitian 

ini berbeda dengan teori. Hasil analisa 

data menunjukkan responden dengan 

multipara tidak memberikan ASI 

eksklusif minimnya pengetahuan (latar 

belakang pendidikan menengah), tidak 

bekerja dan ekonomi yang cukup. Ibu 

multipara tidak memberikan ASI 

eksklusif karena ibu kurangnya motivasi 

dari suami dan keluarga. 

 

Responden primipara dan 

grandemultipara tidak ada yang 

memberikan ASI eksklusif. Berdasarkan 

distribusi data responden, didapatkan ibu 

primipara tidak memberikan ASI 

ekslusif karena ibu belum 

berpengalaman dalam memberikan ASI 

eksklusif, psikis ibu yang belum siap 

dan tidak tahu teknik menyusui yang 

benar sehingga putting susu lecet. 

Berdasarkan distribusi data responden, 

didapatkan ibu grandemultipara yang 

tidak memberikan ASI ekslusif karena 

ibu bekerja, kurangnya motivasi, 

memberikan susu formula pada waktu 

bayi usia 4 bulan atau kurang karena 

susu formula praktis dan ibu tidak perlu 

repot. 

 

Hasil penelitian didapatkan multipara 

yang tidak memberikan ASI ekslusif 

berusia lebih dari 35 tahun karena ibu 

bekerja, tidak adanya dukungan dari 

suami dan volume ASI yang tidak 

mencukupi karena usia 30 tahun ke atas 

terjadi degenerasi payudara dan kelenjar 

alveoli. 

 

Beberapa kondisi yang menyebabkan 

seorang ibu memberikan ASI eksklusif 

atau tidak adalah pengalaman dan 

motivasi. Dari hasil penelitian 

didapatkan, meskipun multipara 

memiliki pengalaman menyusui 

sebelumnya tetapi hampir sebagian 

besar tidak memberikan ASI eksklusif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden adalah ibu bekerja. Jumlah 

ibu bekerja yang memberikan ASI dan 

tidak memberikan ASI proporsinya 

sama. Namun hampir sebagian besar 

responden ibu yang tidak bekerja tidak 

memberikan ASI eksklusif. 

 

Di dalam teori Green (1991) 

menyebutkan bahwa pekerjaan 

merupakan salah satu faktor pencetus 

yang dapat mempengaruhi perilaku 

kesehatan. Yang dimaksud ibu bekerja 

adalah apabila ibu beraktivitas keluar 

ataupun di dalam rumah untuk 

mendapatkan uang kecuali pekerjaan 

rutin rumah tangga (Ida, 2012). Ibu yang 
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tidak bekerja berpotensi untuk 

memberikan ASI eksklusif kepada 

bayinya daripada ibu yang bekerja 

(Astuti, 2013). 

 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Nuryanti (2002) bahwa terdapat 

hubungan antara pekerjaan dengan 

pemberian ASI eksklusif dan pada ibu 

yang bekerja mempunyai resiko 1,16 

kali untuk menghentikan pemberian ASI 

dibandingkan ibu yang tidak bekerja. 

 

Penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Lestari (2009) menunjukkan 

tidak ada hubungan antara pekerjaan dan 

pemberian ASI eksklusif, karena ibu 

yang bekerja tidak lagi berpengaruh 

terhadap pemberian ASI eksklusif. 

 

Selaras dengan penelitian Lestari, Ida 

(2012) tidak menemukan hubungan 

antara pekerjaan dan pemberian ASI 

eksklusif dengan anggapan ibu yang 

tidak bekerja akan mempunyai 

kesempatan dan waktu yang lebih 

banyak daripada ibu bekerja. 

 

Hampir sebagian besar responden yang 

tidak bekerja, tidak ada yang 

memberikan ASI eksklusif karena 

mengalami masalah saat menyusui dan 

belum adanya pengalaman yang cukup 

dan kurangnya motivasi, volume ASI 

kurang, bingung puting karena sejak 

bayi usia 3 bulan sudah diberikan susu 

formula. 

 

Hasil analisa data menunjukkan 

responden bekerja tetapi tetap 

memberikan ASI eksklusif terjadi 

karena ibu memiliki pengalaman dalam 

menyususi dan mendapatkan dukungan 

di tempat kerja dan tingkat pendidikan 

terakhir perguruan tinggi, sehingga 

memiliki pengetahuan yang baik 

mengenai ASI eksklusif dan memiliki 

motivasi yang kuat untuk memberikan 

ASI eksklusif. 

 

Jenis pekerjaan ibu mempengaruhi 

dalam keberhasilan pemberian ASI 

eksklusif, karena untuk waktu sementara 

ibu tidak berada dekat dengan bayinya. 

Ibu yang bekerja cenderung lebih cepat 

memberikan MP-ASI kepada bayinya 

(Yamin, 2007). 

 

Pada umumnya responden bekerja yang 

tidak memberikan ASI tidak memiliki 

fasilitas tempat penyimpanan ASI 

ditempat kerja dan kebijakan-kebijakan 

ditempat kerja yang tidak memihak ibu 

menyusui. Dalam mempraktekkan 

pemberian ASI eksklusif ibu bekerja 

mempunyai tantangan dalam 

memberikan ASInya, proses memerah 

ASI bagi ibu bekerja adalah masalah. 

Ibu kembali bekerja penuh sebelum bayi 

berusai enam bulan menyebabkan 

pemberian ASI eksklusif tidak berjalan 

seharusnya, belum lagi kondisi fisik dan 

mental yang lelah karena harus bekerja 

sepanjang hari. Setelah masuk kerja 

hendaknya ibu bekerja memerah ASI 

setiap 3 jam dan menyimpan ASInya 

dan membawanya pulang setelah selesai 

bekerja. Kondisi ibu bekerja pada 

perusahaan yang sangat ketat dalam 

menentukan jam kerja menyebabkan si 

ibu semakin berat untuk memberikan 

ASI kepada bayinya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

 

Ada hubungan antara nilai dengan 

pemberian ASI eksklusif. Nilai positif 

ibu dalam pemberian ASI eksklusif 

berkemungkinan lebih besar tidak 

memberikan ASI eksklusif dan nilai 

negatif ibu dalam pemberian ASI 

eksklusif  berkemungkinan lebih kecil 

untuk memberikan ASI eksklusif. 

 

Ada hubungan antara paritas dengan 

pemberian ASI eksklusif. Ibu primipara 

dan grandemultipara berkemungkinan 

lebih besar tidak memberikan ASI 

eksklusif dan ibu multipara 

berkemungkinan lebih kecil untuk 

memberikan ASI eksklusif. 

 

Ada hubungan antara pekerjaan dengan 

pemberian ASI eksklusif. Ibu tidak 
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bekerja berkemungkinan lebih besar 

tidak memberikan ASI eksklusif dan ibu 

bekerja memberikan ASI eksklusif atau 

tidak proposi kemungkinannya 

seimbang.  

 

Faktor dominan dalam pemberian ASI 

eksklusif adalah nilai. Karena nilai yang 

dianut masyarakat mendukung si ibu 

dalam pemberian ASI ekslusif, maka 

kemungkinan besar ibu akan 

memberikan ASI ekslusif kepada 

bayinya.  

 

Saran 

 

Bagi bidan/puskesmas diharapkan dapat 

memberikan informasi secara tambahan 

tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dengan pemberian ASI eksklusif, target 

ASI eksklusif dapat dicapai secara 

bertahap. Di samping itu, perlu 

ditingkatkan lagi upaya promosi 

kesehatan mengenai pemberian ASI 

eksklusif dan pemberdayaan 

masyarakat. Hal ini untuk memberikan 

informasi kepada masyarakat bahwa 

ASI eksklusif mempunyai banyak 

manfaat untuk bayi dan ibu. Penelitian 

selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor 

pencetus pemberian ASI eksklusif yaitu 

faktor kepercayaan dan mengembangkan 

faktor-faktor lain yang terkait dengan 

pemberian ASI eksklusif dan disajikan 

dalam bentuk kualitatif sehingga setiap 

faktor bisa digali lebih jelas. 
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