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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

I. ASI EKSKLUSIF 

1. Pengertian ASI Eksklusif 

Menyusui adalah hadiah sempurna yang memberikan kasih 

sayang, rasa aman, dan kesehatan hanya dalam suatu tindakan 

sederhana (Mongan, 2005 ; h.281). 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi ideal untuk menunjang 

kesehatan, pertumbuhan, perkembangan bayi secara optimal. Bayi 

dianjurkan untuk disusui secara eksklusif selama 6 bulan pertama 

kehidupan dan pemberian ASI dilanjutkan dengan didampingi makanan 

pendamping ASI, idealnya selama dua tahun pertama kehidupan 

(Mexitalia, 2011 ; h.77). 

Sesuai definisi WHO (2006), pengertian ASI Eksklusif adalah 

bahwa bayi hanya menerima ASI dari ibu, tanpa penambahan cairan 

atau makanan padat lain sampai usia enam bulan. 

2. Manfaat Pemberian ASI 

a. Manfaat yang terpenting bagi bayi antara lain : 

1) ASI Sebagai Nutrisi 

ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal, 

berkomposisi seimbang, dan secara alami disesuaikan dengan 

kebutuhan masa pertumbuhan bayi. ASI adalah makanan bayi 

yang paling sempurna, baik kualitas maupun kuantitasnya. 
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Dengan melaksankan menejemen laktasi secara baik, ASI 

sebagai makanan tunggal akan mencukupi kebutuhan tumbuh 

bayi hingga usia enam bulan. Setelah usia enam bulan, bayi 

harus mulai mendapatkan makanan padat, tetapi pemberian ASI 

dapat terus dilanjutkan sampai bayi berumur dua tahun atau 

lebih (Danuatmaja dan Miliasari, 2003 ; h.36). 

2) ASI Bagi Daya Tahan Tubuh dan Kesehatan Bayi 

Kesenjangan tersebut hanya dapat dihilangkan atau 

dikurangi dengan pemberian ASI. Air susu ibu merupakan cairan 

yang mengandung kekebalan atau daya tahan tubuh sehingga 

dapat menjadi pelindung bayi dari berbagai penyakit infeksi 

bakteri, virus, dan jamur. Kolostrum mengandung zat 

immunoglobulin atau zat kekebalan 10 sampai 17 kali lebih 

banyak dari ASI mature. Selain itu, ASI akan merangsang 

terbentuknya antibody bayi lebih cepat. Jadi, ASI tidak saja 

bersifat imunisasi pasif, tetapi juga aktif (Danuatmaja dan 

Miliasari, 2003 ; h.37). 

3) ASI Eksklusif Mengembangkan Kecerdasan 

Perkembangan kecerdasan anak sangat berkaitan erat 

dengan pertumbuhan otak. Faktor utama mempengaruhi 

pertumbuhan otak anak adalah nutrisi yang diterima saat 

pertumbuhan otak, terutama saat pertumbuhan otak cepat. 

Lompatan pertumbuhan pertama atau growth spourt sangat 

penting karena pada periode inilah pertumbuhan otak sangat 

pesat. 
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Telah terbukti pula dalam penelitian bayi yang 

kekurangan gizi berat pada masa pertumbuhan cepat pertama, 

yaitu dari usia 0-6 bulan, akan menerima dampak pengurangan 

jumlah sel otak sebanyak 15% sampai 20% (Danuatmaja dan 

Miliasari, 2003 ; h.39). 

4) ASI dan Jalinan Kasih Sayang 

Bayi yang sering berada dalam dekapan ibunya karena 

menyusui, dapat merasakan kasih sayang ibu dan mendapatkan 

rasa aman, tentram, dan terlindung. Perasaan terlindung dan 

disayang inilah yang menjadi dasar perkembangan emosi bayi, 

yang kemudian membentuk kepribadian anak menjadi baik dan 

penuh dengan percaya diri (Danuatmaja dan Miliasari, 2003 ; 

h.40). 

b. Manfaat  Menyusui Untuk Ibu 

Menyusui dapat merangsang uterus untuk berkontraksi 

kembali ke ukurannya semula sebelum hamil sehingga membantu 

mengurangi perdarahan setelah melahirkan. 

Menyusui eksklusif selama 6 bulan juga akan meningkatkan 

kadar antibodi dalam sirkulasi darah ibu sehingga dapat mengurangi 

risiko terjadinya infeksi setelah melahirkan. Perdarahan post partum 

berkurang dihubungkan dengan peningkatan konsentrasi oksitosin. 

Risiko kanker payudara, kanker ovarium, dan osteoporosis pasca 

menopause dilaporkan juga lebih kecil pada ibu menyusui (Hegar, 

2010 ; h.5). 
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Selama ini dilaporkan bahwa menyusui dapat berperan 

sebagai satu cara kontrasepsi, karena selama menyusi ovulasi akan 

tertekan sehingga kemungkinan hamil selama menyusui lebih kecil. 

Ibu tidak akan mengalami ovulasi (Hegar, 2010 ; h.6). 

3. Kandungan ASI 

Kandungan ASI sangat ideal untuk bayi, karena ASI memiliki 

semua zat gizi yang dibutuhkan bayi. Dan nilai gizinya lebih tinggi 

dibandingkan dengan makanan bayi yang dibuat oleh manusia ataupun 

yang berasal dari susu hewan, seperti susu sapi. 

Jenis air susu yang dikeluarkan oleh ibu memiliki tiga stadium yang 

memiliki kandungan berbeda, yang terdiri dari : 

a. Kolostrum 

1) Kolostrum merupakan cairan berwarna bening yang pertama kali 

disekresi oleh kelenjar payudara pada hari pertama sampai hari 

ketiga. 

2) Komposisi kolostrum dari hari ke hari berubah berwarna 

kekuningan dan kental, jika dipanaskan akan menggumpal 

3) Kadar karbohidrat dan lemak rendah jika dibandingkan dengan ASI 

matur, dan banyak mengandung lakotsa, protein, mineral  

b. Air Susu Masa Peralihan 

1) Merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang 

matur 

2) Diseksresi dari hari ke-4 sampai hari ke-10 dari masa laktasi 

3) Kadar protein makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan 

lemak makin tinggi. Dan volumenya juga makin meningkat 
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c. Air Susu Matur 

1) Merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya 

2) Komposisi relatif konstan, kadar lemak lebih tinggi daripada 

kolostrum dan tidak menggumpal jika dipanaskan 

3) Cairan yang berwarna putih kekuningan, yang diakibatkan adanya 

kasein, riboflavin, dan karoten. 

Perbandingan Komposisi Zat Gizi Antara Asi Dan Susu Sapi 

Komposisi  

(g/100 ml) 

ASI 

(g/100 ml) 

Susu Sapi 

(g/100 ml) 

Lemak (g) 

Protein (g) 

Karbohidrat 

Laktosa 

Mineral 

3,0 – 5,5 

1,1 – 1,4 

6,6 – 7,1 

7 % 

0,2 

3,2 

3,1 

4,4 

4,4 % 

0,8 

(Krisnatuti dan Yenrina, 2008 ; h.7). 

Hisapan bayi merupakan hal yang terbaik untuk stimulasi 

payudara dalam memproduksi dan mengeluarkian ASI. Untuk dapat 

mengeluarkan ASI secara efektif, bayi harus dapat melekat dengan baik 

pada payudara. Bayi yang melekat dengan baik akan membuka mulut 

dengan lebar, dagu bayi akan menempel pada payudara ibu, sebagian 

besar areola terutama aroela bagian bawah masuk ke dalam mulut bayi. 

Bibir bawah bayi tampak terpuntir keluar, bayi menghisap kuat dengan 

irama perlahan dan ibu merasa nyaman, tidak merasa perih pada putting 

payudaranya (Tikoalu, 2010 ; h.134). 

Waktu yang dibutuhkan untuk ASI mulai berproduksi sangat 

bervariasi antara wanita, umumnya produksi ASI muncul setelah 1-6 
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minggu kemudian, rata-rata dalam 4 minggu. Beberapa wanita tidak 

pernah dapat memproduksi ASI dalam jumlah yang cukup untuk 

mempertahankan laktasi ataupun untuk mempertahankan pemberian ASI 

eksklusif, tetapi beberapa wanita mampu dalam beberapa hari mencapai 

jumlah yang cukup. Dalam penelitiannya Seema dkk. Melaporkan 

keluarnya ASI antara 2-6 hari, dimana relaktasi sebagian tercapai dalam 

4-28 hari dan relaktasi penuh tercapai antara 7-60 hari (Tikoalu, 2010 ; 

h.135). 

4. Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif 

Melihat begitu unggulnya ASI, maka sangat disayangkan bahwa di 

Indonesia pada kenyataannya penggunaan ASI belum seperti yang 

dianjurkan. Pemberian ASI yang dianjurkan adalah ASI yang eksklusif 

selama 6 bulan karena ASI saja dapat memenuhi 100% kebutuhan bayi. 

Dari 6-12 bulan ASI masih merupakan makanan utama bayi karena dapat 

memenuhi 60-70% kebutuhan bayi dan perlu ditambahkan makanan 

pendamping ASI berupa makanan lumat sampai lunak sesuai dengan 

usia bayi. Di atas 12 bulan ASI saja hanya memenuhi sekitar 30% 

kebutuhan bayi dan makanan padat sudah menjadi makanan utama. 

Namun, ASI tetap dianjurkan pemberiannya sampai paling kurang 2 tahun 

untuk manfaat lainnya (Prawirohardjo, 2008 ; h.376). 

Riset Tentang Wanita yang Berhenti Menyusui 

Kunci yang menjadi seorang wanita sukses menyusui adalah 

mengidentifikasi alasan ibu untuk berhenti menyusui dan menargetkan ini 

melalui selama periode 1980-1990 telah secara cermat diteliti oleh Social 

Survey Division of Office of Population Censuses and Surveys on behalf 
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of the Departemens of Health atau oleh departemen kesehatan di Inggris, 

Skotlandia dan Irlandia. Alasan yang diberikan wanita yang berhenti 

menyusui tetap sama dengan laporan menyusui pada bayi pertama. 

Lama waktu mereka menyusui bervariasi. Misalnya, ibu yang menyusui 

selama 1 minggu sampai 4 bulan memberi alasan bahwa susu mereka 

tidak cukup sehingga mereka berhenti menyusui (Henderson, 2006 ; 

h.445). 

Berbagai Masalah Menyusui pada Ibu 

a. Kurang informasi 

Akibat kurang informasi, banyak ibu menganggap susu 

formula sama baiknya, bahkan lebih baik dari ASI. Hal ini 

menyebabkan ibu lebih cepat memberikan susu formula jika merasa 

ASI-nya kurang atau terbentur kendala menyusui. Masih banyak pula 

petugas kesehatan tidak memberikan informasi pada saat 

pemeriksaan kehamilan atau sesudah bersalin. 

Untuk dapat melaksanakan program ASI eksklusif, ibu dan 

keluarganya perlu menguasai informasi tentang fisiologi laktasi, 

keuntungan pemberian ASI, kerugian pemberian susu formula, 

pentingnya rawat gabung, cara menyusui yang baik dan benar, dan 

siapa harus dihubungi jika terdapat keluhan atau masalah seputar 

menyusui (Danuatmaja dan Meliasari, 2003 ; h.48). 

b. Putting susu yang pendek/ terbenam 

Ada beberapa bentuk putting susu, panjang, pendek, dan 

datar atau terbenam. Dengan kehamilan, biasanya putting menjadi 

lentur. Namun, memang kerap terjadi sampai sesudah bersalin, 
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putting belum juga menonjol keluar. Banyak ibu langsung 

menganggap hilang peluangnya untuk menyusui. Padahal, puting 

hanya kumpulan muara saluran ASI dan tidak mengandung ASI. 

ASI disimpan di sinus lakti ferus yang terletak di daerah areola 

mamae. Jadi, untuk mendapatkan ASI, areola mamae yang perlu 

dimasukkan ke dalam mulut bayi agar isapan dan gerakan lidah 

dapat memerah ASI keluar. Untuk menarik putting keluar atau 

menonjol, gunakan nipple puller atau breat-shield. 

c. Payudara Bengkak 

Tiga hari pasca-persalinan payudara sering terasa penuh, 

tegang, dan nyeri. Kondisi ini terjadi akibat adanya bendungan pada 

pembuluh darah di payudara sebagai tanda ASI mulai banyak 

diproduksi. Jika karena sakit ibu malah berhenti menyusui, kondisi ini 

akan semakin parah, ditandai dengan mengkilatnya payudara dan ibu 

mengalami demam. 

Untuk menghindari dan mengatasi payudara bengkak, berilah 

ASI pada segera setelah lahir dengan posisi yang benar dan tanpa 

jadwal. 

d. Putting susu nyeri/ lecet 

Ini masalah yang paling baik dialami ibu menyusui. Putting 

nyeri atau lecet terjadi akibat beberapa faktor. Yang dominan adalah 

kesalahan posisi menyusui saat bayi hanya mengisap pada putting. 

Padahal, seharusnya sebagian besar areola masuk ke dalam mulut 

bayi. Putting lecet juga dapat terjadi jika pada akhir menyusui, bayi 

tidak benar melepaskan isapan atau jika ibu sering membersihkan 
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putting dengan alkohol atau sabun (Danuatmaja dan Meliasari, 2003 ; 

h.49). 

Putting yang lecet dapat membuat ibu merasa tersiksa saat 

menyusui karena rasa sakit. Jika ibu melewati waktu menyusui untuk 

menghindari rasa sakit, dapat menyebabkan tidak terjadinya 

pengosongan payudara, akibatnya produksi ASI berkurang. 

Untuk mengatasi putting lecet dan nyeri, perbaikan posisi 

menyusui. Mulailah menyusui dari payudara yang tidak sakit karena 

isapan pertama bayi yang lapar biasanya lebih keras. Tetaplah 

mengeluarkan ASI dari payudara yang putingnya lecet. Untuk 

mengobati lecet, gunakan cara alami, yaitu dengan mengoleskan 

sedikit ASI pada putting tersebut dan biarkan kering. Jika rasa sakit 

tidak tertahankan ibu dapat meminum obat pengurang sakit. 

e. Saluran ASI Tersumbat 

Kelenjar air susu manusia memiliki 15-20 saluran ASI. Satu 

atau lebih saluran ini bisa tersumbat karena tekanan jari ibu saat 

menyusui, posisi bayi, atau BH yang terlalu ketat, sehingga sebagian 

saluran ASI tidak mengalirkan ASI. Sumbatan juga dapat terjadi 

karena ASI dalam saluran tersebut tidak segera dikeluarkan karena 

ada pembengkakan. 

Untuk mengatasinya, menyusuilah dengan posisi yang benar, 

ubah-ubah posisi menyusui agar semua saluran ASI dikosongkan, 

dan gunakan BH yang menunjang, tetapi tidak terlalu ketat. Selain itu, 

sebaiknya ibu lebih sering menyusui dari payudara yang tersumbat, 
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dan pijatlah daerah yang tersumbat ke arah putting agar ASI bisa 

keluar. 

f. Radang Payudara 

Jika putting lecet, saluran payudara tersumbat, atau 

pembengkakan payudara tidak ditangani dengan baik, bisa berlanjut 

menjadi radang payudara. Payudara akan terasa bengkak, sangat 

sakit, kulitnya berwarna merah, dan disertai demam. Lakukan 

perawatan disertai istirahat yang cukup. Segeralah berobat ke dokter 

untuk meminta antibiotik yang sesuai, juga obat pereda sakit. 

g. Abses Payudara 

Jika sampai terjadi abses, perawatan yang bisa dilakukan 

sama dengan jika terjadi radang payudara. Namun, nanah yang 

terjadi harus dikeluarkan dengan inisiasi. Selama luka bekas inisiasi 

belum sembuh maka bayi hanya dapat menyusui dari payudara yang 

sehat (Danuatmaja dan Meliasari, 2003 ; h.50). 

h. ASI Kurang 

Masih banyak ibu merasa ASI-nya kurang, mungkin karena 

setelah beberapa hari payudaranya tidak terasa tegang lagi, 

sementara bayi sering minta disusukan. Kondisi ini sebenarnya wajar, 

payudara memang tidak terasa tegang lagi walaupun produksi ASI 

tetap banyak. Tentang banyaknya, mereka memang sering minta 

disusukan karena ASI cepat tercerna sehingga perut cepat kosong. 

Kecukupan ASI dapat dinilai dengan menimbang kenaikan 

berat badan bayi secara teratur. Jika kenaikan sesuai dengan 

pertumbuhan normal, berarti bayi cukup ASI dapat diperkirakan dari 
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berapa kali bayi buang air kecil. Bagi bayi yang mendapatkan ASI 

eksklusif, enam kali buang air kecil dalam sehari adalah pertanda ia 

cukup ASI. 

i. Ibu Bekerja 

Cuti melahirkan di Indonesia rata-rata tiga bulan. Setelah itu, 

banyak ibu khawatir terpaksa memberi bayinya susu formula karena 

ASI perah tidak cukup. Yang dianjurkan adalah mulailah menabung 

ASI perah sebelum  masuk kerja (Danuatmaja dan Meliasari, 2003 ; 

h.53). 

Masalah Pada Bayi 

a. Bingung putting 

Mekanisme menyusui dari ibu berbeda dengan minum melalui 

botol. Istilah bingung putting dipakai untuk bayi yang tidak mau 

menyusui lagi pada ibu karena telah dicoba minum dari botol. Tanda-

tanda bayi bingung putting adalah menolak menyusu dari ibu, jika 

menyusu mulutnya “mencucu” seperti minum dari dot, dan saat 

menyusu sebentar-sebentar bayi melepas isapannya. Guna 

mencegah bingung putting, jangan pernah memberi bayi minum dari 

botol. Jika memberi ASI perahan, gunakan dengan cangkir dan 

sendok. 

b. Bayi Enggan Menyusu 

Selain sakit, hal-hal yang membuat bayi enggan menyusui 

adalah karena bingung putting, teknik menyusui yang salah, dan ASI 

kurang lancar atau terlalu deras (Danuatmaja dan Meliasari, 2003 ; 

h.54). 
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Atasi problem sesuai masalahnya. Jika bayi sakit, bawa ia 

berobat. Jika bayi kenyang, jangan memberinya lagi makanan lain. 

Jika salah teknik menyusui, perbaiki. Jika ASI kurang lancar, 

susukanlah lebih sering. Jika ASI terlalu deras, keluarkan ASI sedikit 

sebelum mulai menyusui, dan atur posisi ibu setengah duduk dan 

bayi seolah-olah berada di atas payudara ibu. 

c. Bayi Sering Menangis / Rewel 

Menangis merupakan cara bayi berkomunikasi sehingga jika 

bayi menangis perlu dicari sebabnya. Dan secara khas dapat 

ditenangkan dengan membuai dan memeluknya, mengayunkan, 

bicara atau menyanyi perlahan-lahan dan/ atau disusui. Bayi tidak 

boleh dibiarkan menangis selama semua periode waktu tanpa 

ditenangkan – menggendong dan membuainya (Varney, 2008; 

h.994). 

d. Bayi Kembar 

Dua bayi akan merangsang lebih banyak/ sering sehingga 

produksi ASI juga lebih banyak. Biasanya, salah seorang bayi 

mengisapnya lebih kuat dari yang lain sehingga sebaiknya jangan 

diberikan satu payudara untuk masing-masing, tetapi kedua payudara 

berikan bersama-sama atau bergantian. Jika bergantian, sebaiknya 

dimulai dengan yang lebih kecil dahulu. 

e. Bayi Dengan Refleks Isap Lemah 

Bayi yang lahir kurang bulan atau dengan gangguan 

mengisap akan mengalami kesukaran menyusu. Untuk bayi 

demikian, sebaiknya ASI dikeluarkan atau diperah dan diberikan 
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kepada bayi dengan sonde lambung atau pipet. Dengan memegang 

kepala dan menahan bawah dagu, bayi dapat dilatih untuk mengisap, 

sementara ASI yang telah dikeluarkan yang diberikan dengan pipet 

atau selang kecil pada putting (Danuatmaja dan Meliasari, 2003 ; 

h.55). 

f. Bayi Sumbing 

Jika celah hanya terdapat pada bibir atau langit lunak, 

biasanya dengan posisi tertentu bayi dapat disusukan. Namun, jika  

celahnya luas meliputi bibir, gusi, dan langit-langit keras, perlu 

dibuatkan protese yang akan menutup celah itu supaya bayi bisa 

minum tanpa tersedak. Bayi diberikan ASI dengan pipet, cangkir, 

atau sendok dalam posisi agak tegak 

g. Bayi Kuning 

Jika bilirubin mencapai kadar mengkhawatirkan, sebaiknya 

bayi dirawat untuk mendapat terapi sinar. Untuk sementara, 

pemberian ASI dihentikan sambil dilakukan pemeriksaan. Namun, 

adakalanya kasus bayi kuning terjadi karena kurangnya pemberian 

ASI pada hari-hari pertama. Karena ASI hari-hari pertama masih 

sedikit dan pengeluaran feses atau kotoran bayi sedikit, timbul ikterus 

(kuning) dini. Dokter biasanya akan meminta ibu menyusui lebih 

sering sehingga ASI lebih banyak dan pengeluaran kotoran bayi lebih 

lancar (Danuatmaja dan Meliasari, 2003 ; h.56). 
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II. IBU BEKERJA 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 arti bekerja, 

yaitu melakukan suatu pekerjaan (perbuatan); berbuat sesuatu:  

Pekerjaan adalah barang apa yang dilakukan (diperbuat, 

dikerjakan, dan sebagainya) yang dijadikan pokok penghidupan; atau 

sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah (KBBI, 2008). 

Data dari Ross Laboratories Mother Survey di Amerika Serikat 

menyebutkan bahwa tingginya tingkat pendidikan ibu, lama bekerja 

kurang dari 20 jam sehari, adanya dukungan keluarga, adanya dukungan 

perusahaan dalam hal penyediaan tempat penitipan anak di tempat kerja, 

ruangan khusus untuk memerah ASI, adanya waktu istirahat yang cukup 

untuk memerah ASI serta ibu lebih sering menyusui saat tidak bekerja 

merupakan faktor pendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif 

(Wilar, 2010 ; h.256). 

Menyusui merupakan hak setiap ibu, termasuk ibu bekerja. Dalam 

Konvensi Organisasi Pekerja Internasional tercantum bahwa cuti 

melahirkan selama 14 minggu dan penyediaan sarana pendukung ibu 

menyusui di tempat kerja wajib diadakan. Undang-Undang Perburuhan di 

Indonesia No.1 tahun 1951 memberikan cuti melahirkan selama 12 

minggu dan kesempatan menyusui 2x30 menit dalam jam kerja. Namun 

ibu bekerja masih dianggap sebagai salah satu faktor penyebab tingginya 

angka kegagalan menyusui, padahal di Negara-negara industri 45-60% 

tenaga kerja merupakan wanita usia produktif (Wilar, 2010 ; h.255). 

Bekerja di luar rumah, atau pergi sekolah, adalah realitas bagi 

mayoritas ibu dengan anak-anak yang masih kecil. Meskipun tujuan 
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menyusui tidak tampak berbeda di antara wanita yang berencana bekerja 

pascapartum, durasi menyusui dan ASI Eksklusif mungkin terpengaruh 

dengan bekerja dan sekolah. Riset menunjukkan bahwa kerja purna 

waktu menurunkan durasi menyusui rata-rata sekitar 8,6 minggu relatif 

terhadap tidak bekerja di luar rumah; akan tetapi, kerja paruh-waktu (4 

jam atau kurang setiap hari) tampak tidak mempengaruhi durasi menyusui 

(Varney, 2007 ; h.998). 

Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat 

dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Jam Kerja bagi para 

pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003. 

Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem, yaitu: 

1. 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 

hari kerja dalam 1  minggu; atau 

2. 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 

hari kerja dalam 1 minggu. 

Kunci keberhasilan dari ibu yang bekerja namun tetap memberikan 

ASI Eksklusif, yaitu dengan memberikan ASI perah pada bayi selama ibu 

bekerja. Selama di tempat kerja, sebaiknya ASI diperah minimum 2 kali 

selama 15 menit. Gunakan jari tangan untuk memerah ASI, jangan 

pompa terompet (Danuatmaja dan Meiliasari, 2009 ; h.45). 

Cara Memerah ASI : 

1. Perah ASI dengan tangan, jangan alat pompa ASI berbentuk terompet 

karena tidak dapat mengeluarkan ASI dengan sempurna. Jika ingin 

menggunakan alat, pilih pompa elektrik. 

2. Pilihlah tempat tertutup yang bersih dan tenang 

Hubungan Antara Ibu..., Dian Purwani, Kebidanan DIII UMP, 2013



23 
 

  

3. Cuci tangan dahulu 

4. Duduk atau berdiri yang nyaman, ibu rileks, memegang mangkuk plastik 

bersih untuk menampung ASI 

5. Letakkan ibu jari di atas areola di belakang putting, jari telunjuk di areola 

bawah berlawanan ibu jari 

6. Tekan pada dinding dada 

7. Tekan areola yang di dalamnya terletak sinus laktiferus tempat 

terkumpulnya ASI. Tekan lepas berulang-ulang. Jangan menekan putting 

8. Pindahkan letak ibu jari dan telunjuk di kanan-kiri areola. Ulangi gerakan 

yang sama (Danuatmaja dan Meliasari, 2003 ; h.53). 

Cara Menggunakan Asi Perah : 

1. Gunakan ASI perah berkode tanggal paling lama 

2. Keluarkan bungkusan ASI dari freezer. Untuk mencairkan atau 

menghangatkan kembali, jangan rebus ASI langsung. Namun, rendam 

ASI bersama wadah/ bungkusnya di dalam mangkuk berisi air panas. 

3. Setelah ASI mencair/ hangat, buka wadahnya, pindahkan ke gelas/ 

mangkuk plastik.  

4. Suapkan ASI kepada bayi menggunakan sendok, jangan botol susu 

karena bisa mengakibatkan bayi bingung putting.  

5. Jika terdapat sisa ASI perah, jangan disimpan lagi. Buang saja karena 

telah tercemar. Oleh karena itu, agar ASI tidak terbuang, simpan ASI 

perah dalam wadah ukuran sekali minum (Danuatmaja dan Meliasari, 

2003). 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Amina didapatkan data dari 

desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Sampang pada bulan 
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Januari-Maret 2012 sebanyak 145 ibu yang memiliki bayi berusia 6-12 

bulan hanya 59 orang (40,68%) yang memberikan ASi eksklusif, 

sedangkan ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif 86 orang (59,32%). 

Dari hasil penelitiannya hampir seluruhnya ibu bekerja (85,5%) dan 

sebagian besar ibu tidak memberikan ASI Eksklusif (66,1%). Hasil uji 

fisher exact test didapatkan P (0,000) < α (0,05), dengan demikian H1 

diterima yang berarti ada hubungan antara status ibu bekerja dengan 

pemberian ASI Eksklusif. Sehingga status ibu bekerja mempengaruhi 

pemberian ASI Eksklusif. 

 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cetha Ramdhani 

Wahyuning Putri (2012) di RB Klinik Bunda Desa Ketegan Tanggulangin 

Sidoarjo, populasinya semua ibu bekerja yang memiliki bayi usia 0-6 

bulan sebesar 95 orang dan sampel sebesar 77 responden. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (74,03%) responden 

bekerja > 8 jam/hari dan sebagian besar (67,54%) responden tidak 

memberikan ASI eksklusif. Hasil analisis Chi Square menunjukkan 

p=0,000 atau p< sehingga H0 ditolak berarti ada hubungan antara ibu 

bekerja dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan. 

 

III. TEKNIK MENYUSUI 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2012 teknik 

adalah cara (kepandaian) membuat atau melakukan sesuatu yang 

berhubungan denganseni atau metode atau sistem mengerjakan sesuatu. 
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Teknik/ cara menyusui yang baik dan benar adalah cara memberikan 

ASI kepada bayi dengan pelekatan dan posisi ibu dan bayi dengan baik dan 

benar (Khasanah, 2010 dalam Yovie Sopiandi)  

Semua ibu bisa menyusui. Namun, teknik yang sebaik-baiknya 

digunakan agar air susu banyak yang keluar dan putting susu tidak lecet atau 

bayi tidak menelan hawa terlalu banyak yang bisa membuat bayi muntah 

belum banyak diketahui oleh ibu muda atau calon ibu. Tidak jarang, bayi diberi 

susu buatan karena ibunya disangka kurang mengeluarkan air susu. 

Sebenarnya, kurangnya ASI disebabkan oleh kesalahan teknik menyusui 

(Indiarti, 2007; h. 76). 

Sedangkan menurut Danuatmaja dan Meiliasari (2003) Apabila bayi 

kurang mendapat ASI atau kurang minum, terkadang bukan karena ibu yang 

tidak memproduksi ASI sebanyak yang diperlukan. Namun, si bayi tidak dapat 

menghisap ASI sebanyak yang ia perlukan. Produksi ASI dirangsang oleh 

pengosongan payudara dan berlaku prinsip supply and demand (makin 

banyak ASI dikeluarkan, makin banyak ASI diproduksi). Air susu ibu 

diproduksi sesuai jumlah permintaan dan kebutuhan bayi. Selama bayi masih 

melanjutkan permintaannya dengan menghisap ASI, selama itu payudara ibu 

tetap berproduksi. Apabila bayi berhenti meminta ASI dengan cara berhenti 

menghisap, payudara ibu pun berhenti memproduksi ASI. 

Banyak bayi dalam rentang beberapa jam menyusu beberapa kali, 

tidur untuk beberapa jam, dan bangun untuk menyusui lagi. Menyusui sebagai 

respon terhadap isyarat bayi, dan berhenti menyusui jika bayi tampak 

kenyang (relaksasi seluruh tubuh, tidur saat menyusu, melepaskan putting 

susu). Ibu harus membiarkan bayi menyusu pada payudara pertama sampai 
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isyarat kenyang, dan membiarkan bayi menentukan berapa lama menyusu 

pada sisi tersebut (Varney, 2007 ; h.991). 

Dalam hal teknik, bayi harus dipegang sedemikian sehingga tepat bagi 

putting susu. Juga, karena neonatus selalu bernapas melalui hidung, jaringan 

payudara, isapan mulut pada putting susu dapat dengan hati-hati dilepaskan 

dengan menyisipkan jari ke dalam sisi mulut bayi (Benson ; h.291). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Corry Sartika Dewi (2008) 

menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan perawatan payudara post natal 

dengan prosentase 67,5%, teknik pemberian ASI pada ibu-ibu yang 

memberikan ASI Eksklusif dengan prsentase 87,5%. Sehingga antara 

pelaksanaan perawatan payudara postnatal dengan teknik pemberian ASI, 

memiliki hubungan yang signifikan dengan kesuksesan pada pemberikan ASI 

Eksklusif. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Rumpiati (2012) memperoleh hasil 

bahwa sebanyak 68% responden menunjukkan teknik menyusui baik dan 

60% responden berhasil laktasinya. Jadi terdapat hubungan yang signifikan 

antara teknik menyusui dengan keberhasilan laktasi. 

Teknik Dasar Menyusui, yaitu : 

1. Sebelum menyusui, keluarkan ASI sedikit, oleskan putting dan ereola 

(kalang) di sekitarnya sebagai disinfektan dan untuk menjaga kelembaban 

putting. Dengan posisi duduk atau berbaring santai. 

2. Letakkan bayi menghadap payudara ibu. Pegang belakang bahu bayi 

dengan satu lengan. Kepala bayi terletak di lengkung siku ibu. Tahan 

bokong bayi dengan telapak tangan. Usahakan perut bayi menempel 

pada badan ibu dengan kepala bayi menghadap payudara (tidak hanya 
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membelokkan kepala bayi). Payudara dipijat dahulu atau massase 

supaya lemas. 

3. Untuk memasukkan payudara ke mulut bayi, pegang payudara dengan 

ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawahnya. Jangan 

menekan putting susu atau areolanya saja. 

4. Beri bayi rangsangan membuka mulut dengan cara menyentuh pipi atau 

sisi mulut bayi dengan putting. Setelah bayi membuka mulut segera 

dekatkan putting ke mulut bayi.jangan menjejelkan puting ke mulutnya. 

Biarkan bayi mengambil inisiatif. 

5. Pastikan bayi tidak hanya menghisap putting, tetapi seluruh areola masuk 

ke dalam mulutnya. Jika bayi hanya menghisap bagian putting,kelenjar-

kelenjar susu tidak akan mengalami tekanan sehingga ASI tidak keluar 

maksimal. Selain itu, jika bagian putting saja yang diisap bisa 

menyebabkan putting nyeri dan lecet. 

6. Gunakan jari untuk menekan payudara dan menjauhkan hidung bayi agar 

pernapasannya tidak terganggu. Bayi menyusu pada dua payudara 

secara bergantian kurang lebih 10-15 menit. 

7. Jika bayi telah berhenti menyusu, tetapi masih bertahan di 

payudara,jangan menariknya dengan kuat karena dapat menimbulkan 

luka. Pertama-tama, hentikan isapan dengan meneken payudara atau 

meletakkan jari Anda pada ujung bayi agar ada di udara yang masuk. 

8. Selama menyusui, tetaplah bayi penuh kasih sayang. 

(Danuatmaja dan Meiliasari, 2003 ; h.41). 
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B. Kerangka Teori 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI Eksklusif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif 

Modifikasi dari Danuatmaja dan Meiliasari (2003)  

Faktor Ibu : 

- Kurang informasi 

- Putting susu yang pendek 

- Payudara bengkak 

- Putting susu nyeri/ lecet 

- Saluran ASI tersumbat 

- Radang payudara 

- Abses payudara 

- ASI kurang 

- Ibu bekerja 

Faktor Bayi : 

- Bingung putting 

- Bayi enggan  menyusu 

karena teknik menyusui 

yang salah 

- Bayi sering menangis 

- Bayi kembar 

- Bayi dengan refleks isap 

lemah 

Keberhasilan 

pemberian 

ASI Eksklusif 

Faktor penghambat : 

- Ibu bekerja 

- Teknik menyusui 
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