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ABSTRACT
Background: Breastfeeding in Indonesia has not been fully implemented. Efforts
to improve the behavior of breastfeeding in mothers who have a baby, especially
exclusive breastfeeding is still deemed less. Mothers who work are still regarded
as one of the causes of the high failure rate of breastfeeding. Higher levels of
maternal education, support the company in the provision of child care, special
room expressing milk, the presence of adequate rest time for expressing milk is a
factor supporting exclusive breastfeeding success. The purpose of this study was
to analyze the relationship between maternal knowledge about exclusive
breastfeeding by giving mothers breastmilk at work. The method used is
observational using correlation analysis. Questionnaire data collection tools, data
processing techniques with quantitative analysis. Samples were working mothers
in the hospital Mardi Rahayu number of 42 respondents. The results of the study
most of the respondents had sufficient knowledge (52.38%), have a negative
attitude (57.1%), and no significant relationship between the level of knowledge
of mothers about exclusive breastfeeding to breastfeeding mothers working dairy.
Conclusion no significant relationship between the level of knowledge of mothers
about exclusive breastfeeding to breastfeeding mothers working dairy
Keywords: Knowledge, exclusive breastfeeding, breastfeeding Dairy

56

ABSTRAK
Latar belakang: Pemberian ASI di Indonesia belum dilaksanakan sepenuhnya.
Upaya meningkatkan perilaku menyusui pada ibu yang memiliki bayi khususnya
ASI eksklusif masih dirasa kurang. Ibu yang bekerja masih dianggap sebagai
salah satu faktor penyebab tingginya angka kegagalan menyusui. Tingginya
tingkat pendidikan ibu, dukungan perusahaan dalam penyediaan tempat penitipan
anak, ruangan khusus memerah ASI, adanya waktu istirahat yang cukup untuk
memerah ASI merupakan faktor pendukung keberhasilan ASI eksklusif. Tujuan
penelitian ini untuk menganalisis hubungan pengetahuan ibu tentang ASI
eksklusif dengan pemberian ASI perah pada ibu yang bekerja. Metode yang
digunakan adalah observasional menggunakan analisa korelasi. Alat pengumpulan
data kuesioner, teknik pengolahan data dengan analisa kuantitatif. Sampel
penelitian adalah ibu bekerja di RS Mardi Rahayu sejumlah 42 responden. Hasil
penelitian sebagian besar responden memiliki pengetahuan cukup (52,38%),
memiliki sikap negative (57,1%), dan tidak ada hubungan yang signifikan antara
tingkat pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif terhadap pemberian ASI perah
pada ibu yang bekerja. Simpulan tidak ada hubungan yang signifikan antara
tingkat pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif terhadap pemberian ASI perah
pada ibu yang bekerja
Kata kunci: Pengetahuan, ASI Eksklusif, ASI Perah
PENDAHULUAN

nya mendukung PP-ASI, gencarnya

Menyusui secara eksklusif meru-

promosi susu formula dan ibu beker-

pakan cara pemberian makan bayi

ja. Kurangnya pengetahuan tentang

yang alamiah. Namun seringkali ibu-

ASI belum dipahaminya secara tepat

ibu kurang mendapatkan informasi

dan benar oleh ibu dan keluarga, atau

atau informasi yang didapatkan ten-

lingkungannya, kekeliruan persepsi

tang manfaat ASI eksklusif itu salah

tentang susu formula, serta kurang-

(Utami,R. 2000 ). Pemberian ASI di

nya pembekalan pengetahuan dari

Indonesia belum dilaksanakan sepe-

petugas kesehatan dapat menye-

nuhnya. Upaya meningkatkan peri-

babkan ibu memutuskan untuk tidak

laku menyusui pada ibu yang me-

menyusui. Oleh karena itu pemberian

miliki bayi khususnya ASI eksklusif

ASI yang ideal pada bayi dapat di-

masih dirasa kurang. Perma-salahan

capai

yang utama adalah faktor sosial

pengertian, menambah pengetahuan

budaya, kesadaran akan pentingnya

serta dukungan dari lingkungan se-

ASI, pelayanan kesehatan dan petu-

hingga

gas kesehatan yang belum sepenuh-

secara eksklusif (Utami,R. 2000).
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dengan

ibu-ibu

cara

menciptakan

dapat

menyusui

Menurut

Survey

Demografi

baru lahir mendapat ASI dalam 1 jam

Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007

setelah lahir dan 62 % bayi mendapat

me-nunjukkan bahwa 57 % tenaga

ASI pada hari pertama namun hanya

kerja di Indonesia adalah wanita. Ibu

32 % bayi mendapatkan ASI eks-

yang bekerja masih dianggap sebagai

klusif sampai 6 bulan. Tigginya ting-

salah satu faktor penyebab tingginya

kat pendidikan ibu, lama bekerja

angka kegagalan menyusui, padahal

kurang dari 20 jam sehari, adanya

dinega-ra-negara industri 45-60% te-

dukungan keluarga, adanya dukun-

naga kerja merupakan wanita usia

gan perusahaan dalam hal penye-

produktif. Faktor-faktor yang meng-

diaan penitipan anak, ruangan khusus

hambat keberhasilan menyusui pada

untuk memerah ASI, adanya waktu

ibu bekerja adalah pendeknya waktu

istirahat yang cukup untuk memerah

cuti kerja, kurangnya dukungan tem-

ASI serta ibu lebih sering menyusui

pat kerja, pendeknya waktu istirahat

saat tidak bekerja merupakan faktor

saat kerja (tidak cukup waktu untuk

pendukung keberhasilan ASI eks-

memerah ASI), tidak adanya ruangan

klusif. Dengan hadirnya PP 33/2012

untuk memerah ASI, pertentangan

tentang ASI, tempat-tempat umum

keinginan ibu antara mempertahan-

seperti

kan prestasi kerja dan produksi ASI

menyediakan tempat untuk menyusui

(IDAI, 2010). Di Indonesia ada seki-

dan memerah susu termasuk pabrik.

tar 70% ibu yang bekerja dan ada

Hal ini senapas dengan bunyi PP

30% ibu yang tidak bekerja. Untuk

nomor 33 pasal 30 (3) yang menga-

ibu yang bekerja tetap memberikan

takan, pengurus tempat kerja dan

ASI eksklusif pada bayinya, tetapi

penyelenggara tempat sarana umum

bayi tersebut mendapatkan ASI Eks-

harus menyediakan fasilitas khusus

klusif minimal 4 bulan.

untuk menyusui dan atau memerah

Data keberhasilan menyusui

kantor

wajib

hukumnya

ASI sesuai dengan kondisi kemam-

pada ibu bekerja di Indonesia belum

puan perusahaan.

ada, namun SDKI 2007 didapatkan

Berdasarkan studi pendahuluan

data bahwa 95 % balita di Indonesia

yang dilakukan di RS Mardi Rahayu

pernah mendapatkan ASI, 44 % bayi

pada bulan Maret didapatkan data
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ibu yang bekerja dan sedang menyu-

adalah seluruh ibu-ibu yang bekerja

sui sejumlah 23 orang. Rata-rata ibu

di RS Mardi Rahayu Kudus yang

sudah mengetahui tentang ASI eks-

masih

klusif tetapi yang melaksanakan ASI

eksklusif. Sampel dalam penelitian

perah dalam pemenuhan ASI eks-

ini adalah seluruh ibu-ibu yang be-

klusif hanya 9 orang, sedangkan

kerja di RS Mardi Rahayu Kudus

yang lain tidak memerah ASI dengan

yang masih menyusui bayinya secara

alasan ASI keluar sedikit, terlalu

eksklusif.

sibuk bekerja dan tidak ada tempat

menggunakan teknik total sampling.

khusus untuk memerah ASI. Berda-

Teknik pengumpulan data dalam pe-

sarkan hal di atas, maka peneliti

nelitian ini adalah menggunakan data

tertarik melakukan penelitian tentang

primer yang diperoleh secara lang-

ASI Eksklusif dan pemberian ASI

sung dari responden. Alat pengum-

Perah pada ibu bekerja untuk meme-

pulan data dalam penelitian ini

nuhi kebutuhan ASI eksklusif yang

menggunakan kuesioner. Teknik pe-

dituangkan dalam judul “Hubungan

ngolahan data dalam penelitian ini

pengetahuan ibu tentang ASI Eks-

dengan analisa kuantitatif.

menyusui

Dalam

bayinya

secara

penelitian

ini

klusif dengan pemberian ASI Perah
pada ibu yang bekerja di RS Mardi

HASIL DAN BAHASAN

Rahayu Kudus”.

A. HASIL PENELITIAN
Berdasarkan penelitian yang

METODE PENELITIAN

dilakukan pada ibu bekerja yang

Desain penelitian dengan metode

menyusui di RS. Mardi Rahayu

observasional dengan menggunakan

Kudus tanggal 7 Oktober - 22

pendekatan cross sectional. Analisa

November 2013 diperoleh hasil

yang digunakan adalah analisa kore-

penelitian sebagai berikut :

lasi. Populasi dalam penelitian ini
1. Variabel Penelitian
a. Karakteristik Responden
1) Berdasarkan Umur
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Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur
Umur

Frekuensi

Persentase ( % )

<20 tahun

0

0

20-35 tahun

40

95,24

>35 tahun

2

4,76

Total

42

100

2) Berdasarkan pendidikan
Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan

Frekuensi

Persentase ( % )

SLTA

11

26,19

Perguruan Tinggi

31

73,81

Total

42

100

3) Berdasarkan pekerjaan
Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan
Pekerjaan

Frekuensi

Persentase ( % )

perawat

19

45,24

staf accounting

1

2,38

karyawan

9

21,43

swasta

9

21,43

bidan

2

4,76

analisis lab

1

2,38

adm perawatan

1

2,38

Total

42

100
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4) Berdasarkan jumlah anak
Tabel 5.4
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jumlah Anak
Jumlah anak

Frekuensi

Persentase ( % )

1 (satu)

20

47,62

2 (dua)

16

38,10

3 (tiga)

6

14,28

Total

42

100

5) Berdasarkan sumber informasi
Tabel 5.5
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Sumber Informasi
Sumber Informasi

Frekuensi

Persentase ( % )

Media massa

8

19,06

Media cetak

3

7,14

Media elektronik

5

11,9

Media cetak, massa & elektronik

21

50

sumber lain

5

11,9

Total

42

100

b. Berdasarkan Tingkat Pengetahuan
Tabel 5.6
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Pengetahuan
Pengetahuan

Frekuensi

Persentase ( % )

Baik

18

42,86

Cukup

22

52,38

Kurang

2

4,76

Total

42

100
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c. Berdasarkan Sikap
Tabel 5.7
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Sikap
Sikap

Frekuensi

Persentase ( % )

Positif

18

42,9

Negatif

24

57,1

Total

42

100

B. BAHASAN

san PT yang seharusnya pe-

1. Tingkat Pengetahuan

ngetahuan ibu hasilnya baik.

Berdasarkan hasil penelitian

Hal ini bisa juga disebabkan

menunjukkan bahwa penge-

karena faktor lain yang mem-

tahuan responden

tentang

pengaruhi pengetahuan dian-

ASI Eksklusif secara umum

taranya faktor Lingkungan

rata-rata masuk dalam kate-

yang tidak mendukung yang

gori cukup yaitu sebanyak 22

bisa mengha-langi seseorang

orang

ini

memiliki pengetahuan yang

berarti responden sudah tahu

rendah. Karena lingkungan

bahwa ASI Eksklusif adalah

merupakan tempat berinte-

pemberian ASI saja sejak

raksinya seseorang dalam hal

bayi dilahirkan sampai usia 6

komunikasi dan bergaul da-

bulan tanpa diberi maka-

lam masyarakat, jika komuni-

nan/cairan

kasi dan interaksi dalam ma-

(52,38%).

Hal

tambahan

(Eny

Retno, 2008)

syarakat mengalami ganggu-

Menurut Notoatmodjo bahwa

an sangat dimungkinkan pe-

pengetahuan dipengaruhi oleh

ngetahuan

beberapa faktor di antaranya

kurangan dan orang akan me-

pendidikan. Jika di lihat ber-

ngalami kemunduran dalam

dasarkan data sebagian besar

hidupnya. Selain itu rendah-

pendidikan ibu termasuk ber-

nya motivasi pribadi juga bisa

pendidikan tinggi yaitu lulu-

menyebabkan seseorang me-
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mengalami

ke-

ngalami kekurangan dalam

% sedangkan yang positif/

hal

motivasi

setuju adalah sebesar 42,9%.

rendah disebabkan oleh ada-

Hal ini disebabkan karena pa-

nya keinginan pribadi yang

da saat ibu bekerja teruta-ma

kurang konsisten dan kuat

pekerjaan

dalam mendapatkan sesuatu

sehatan, dievaluasi ibu sudah

hal dalam hidupnya penyebab

disibukkan dengan pekerjaan

lain adalah dorongan dari ke-

di ruangan (lingkungan). Si-

luarga atau teman sejawat

tuasi seperti itu yang me-

yang kurang sehingga ada ka-

nyebabkan ibu tidak punya

lanya seseorang tidak tahu da-

waktu untuk memerah ASI-

lam suatu hal yang berkaitan

nya selain itu juga ibu sung-

dengan pengetahuan.

kan untuk memerah ASInya

pengetahuan.

2. Sikap

dipelayanan

ke-

bilamana peker-jaannya di ru-

Pada penelitian ini komponen

angan belum selesai. Hal ini

sikap yang dinilai masih ber-

sesuai dengan pendapat Me-

sifat afektif yaitu sikap yang

nurut Eagle dan Chaiken

mencerminkan perasaan ter-

(1993)

tentu (positif atau negatif)

Wawan dan Dewi M. (2010,

yang mempengaruhi peneri-

p.20) mengemukakan bahwa

maan atau penolakan terha-

sikap dapat diposisikan se-

dap sikap, sehingga timbul

bagai hasil evaluasi terhadap

rasa setuju atau tidak setuju,

obyek sikap yang diekspre-

rasa senang atau tidak senang.

sikan ke dalam proses kog-

Menurut data induk yang di-

nitif,

peroleh dari hasil penelitian

perilaku.

dalam

afektif

buku

(emosi)

A.

dan

menyebutkan bahwa dari 42

3. Hubungan Pengetahuan Ibu

responden sebagian besar me-

Tentang ASI Eksklusif Ter-

miliki sikap negatif atau tidak

hadap Pemberian ASI Perah

setuju

Pada Ibu Yang Bekerja

terhadap

pemberian

ASI Perah yaitu sebesar 57,1
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Pengetahuan merupakan hasil

kan bagi responden yang ti-

tahu yang terjadi setelah o-

dak dari tenaga kesehatan me-

rang melakukan penginde-

reka sehari-hari bekerja di-

raan terhadap suatu obyek ter-

lingkungan Rumah Sakit, di-

tentu. Pengetahuan merupa-

mana

kan dasar yang sangat pen-

mereka bergaul dengan orang

ting untuk terbentuknya tin-

–orang dari tenaga kesehatan.

dakan seseorang. Berdasar-

Hal sesuai dengan teori yang

kan penelitian yang dilakukan

dikemukakan oleh wawan,

terhadap 42 responden ibu be-

bahwa pengetahuan yang di-

kerja yang menyusui di RS.

peroleh seseorang dapat di-

Mardi Rahayu diperoleh hasil

pengaruhi oleh pendidikan,

bahwa sebagian besar memi-

pekerjaan

liki pengetahuan yang cukup

Selain itu dengan berkem-

sebesar 52,38%. Hal ini dise-

bangnya media informasi saat

babkan karena sebagian besar

ini lebih memudahkan setiap

responden memiliki latar be-

orang untuk mengakses infor-

lakang pendidikan perguruan

masi dimana saja.

tinggi sebanyak 73,81% dan

Sikap merupakan tindakan

mendapatkan sumber infor-

atau aktivitas, melainkan be-

masi sebagian besar diperoleh

rupa kecenderungan (tenden-

dari media massa sebesar

cy) atau predisposisi tingkah

19,06%. Atas dasar latar bela-

laku.

kang pendidikan dan sumber

Mouly, 1967 komponen sikap

informasi sebagian besar su-

yang dinilai ada 3 hal yaitu :

dah memiliki

pengetahuan

afektif, kognitif dan behavior.

yang diperoleh selama me-

Pada penelitian ini komponen

nempuh pendidikan yang di-

sikap yang dinilai masih ber-

dukung pula oleh pekerjaan

sifat afektif yaitu sikap yang

mereka sehari-hari dilingku-

mencerminkan perasaan ter-

ngan Rumah Sakit. Sedang-

tentu (positif atau negatif)
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lingkungan

dan

Menurut

tersebut

lingkungan.

George

J.

yang mempengaruhi peneri-

den tidak didukung dengan

maan atau penolakan terha-

sikap yang baik sehingga ke-

dap sikap, sehingga timbul ra-

cenderungan untuk member-

sa setuju atau tidak setuju, ra-

kan ASI Perah juga rendah.

sa senang/tidak senang. Pada

beberapa hal yang menye-

penelitian

dilakukan

babkan hal tersebut dapat

pada 42 responden ibu me-

disebabkan karena faktor pe-

nyusui di RS. Mardi Rahayu

kerjaan, lingkungan yang be-

diperoleh hasil bahwa seba-

lum mendukung untuk me-

gian besar sikap responden

merah ASI.

adalah negatif atau tidak se-

Jika dilihat dari uji Chi-

tuju terhadap pemberian ASI

Square menunjukkan hasil

Perah yaitu sebesar 57,1 %

yang tidak bermakna yang

sedangkan yang positif/ se-

berarti tidak ada hubungan

tuju adalah sebesar 42,9%.

yang signifikan antara tingkat

Hal ini disebabkan karena

pengetahuan ibu tentang ASI

pada saat ibu bekerja teru-

eksklusif terhadap pemberian

tama pekerjaan dipelayanan

ASI perah pada ibu yang

kesehatan khususnya rawat

bekerja.

yang

inap ibu disibukkan dengan
pekerjaan. Pengetahuan yang

SIMPULAN DAN SARAN

cukup tidak selalu didukung

A. SIMPULAN

dengan sikap yang positif ,

Berdasarkan penelitian yang di-

hal sesuai dengan teori yang

lakukan pada ibu bekerja yang

dikemukakan oleh George J.

menyusui di RS. Mardi Rahayu

Mouly bahwa sikap seseorang

Kudus tanggal 7 Oktober - 22

terhadap suatu objek akan

November 2013 dapat disimpul-

menentukan

kecenderungan

kan bahwa sebagian besar res-

seseorang untuk melakukan

ponden memiliki pe-ngetahuan

tindakan tertentu. Pengeta-

cukup tentang ASI eksklusif

huan yang cukup oleh respon-

sebesar 52,38%, memiliki sikap
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negative

terhadap

pemberian

B. SARAN

ASI perah sebesar 57,1 %. Jika

Diharapkan

responden

dapat

dilihat dari uji Chi-Square me-

memberikan ASI eksklusif pada

nunjukkan hasil yang tidak ber-

bayinya dengan memerah ASI-

makna yang berarti tidak ada

nya saat bekerja dan RS. Mardi

hubungan yang signifikan antara

Rahayu bisa menyediakan pojok

tingkat pengetahuan ibu tentang

ASI pada setiap ruang demi ke-

ASI eksklusif terhadap pem-

berhasilan program ASI eks-

berian ASI perah pada ibu yang

klusif.

bekerja.
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