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ABSTRAK 
 
Air susu ibu (ASI) adalah makanan terbaik bayi pada awal usia kehidupannya. Hal ini tidak hanya 
karena ASI mengandung cukup zat gizi tetapi juga karena ASI mengandung zat imunologik yang 
melindungi bayi dari infeksi. Praktek menyusui di negara berkembang telah berhasil 
menyelamatkan sekitar 1,5 juta bayi pertahun. Atas dasar tersebut WHO merekomendasikan untuk 
hanya memberikan ASI sampai bayi berusia 6 bulan yang dikenal dengan ASI eksklusif. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu menyusui dengan pemberian 
ASI eksklusif. Metode penelitian menggunakan metode analitik dengan rancangan penelitian cross 
sectional. Populasi penelitian adalah seluruh ibu menyusui  yang datang ke Puskesmas Pondoh 
Indramayu mulai tanggal 27 Maret sampai dengan 25 April 2017. Pada penelitian ini tidak 
dilakukan pengambilan sampel, karena pengamatan dilakukan pada seluruh populasi dan didapat 
responden 60 orang. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan kuesioner dan diolah dengan 
uji Chi-Square (α) 5 %. Hasil penelitian Pengetahuan responden tentang ASI eksklusif berdasarkan 
karakteristik responden terbanyak dalam kategori baik. Pemberian ASI terbanyak secara eksklusif, 
dapat disimpulkan bahwa Hubungan antara pengetahuan ibu menyusui dengan pemberian ASI 
eksklusif secara statistik bermakna (p < 0,05). 
 
Kata Kunci : Pengetahuan, ASI Eksklusif.  
 
PENDAHULUAN 

 
Angka Kematian Bayi (AKB) 

merupakan indikator yang sangat sensitif 
terhadap kesediaan kualitas, pemanfaatan 
pelayanan kesehatan terutama yang 
berhubungan dengan bayi dan sebagai tolok 
ukur pembangunan sosial ekonomi 
masyarakat menyeluruh. AKB juga 
dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, jumlah 
anggota keluarga, pendidikan ibu dan gizi 
keluarga.  

Di Indonesia, upaya perbaikan gizi 
menduduki peranan penting dalam 
pembangunan kesehatan. Upaya perbaikan 
gizi bertujuan untuk meningkatkan status gizi 
masyarakat, diprioritaskan pada kelompok 
masyarakat resiko tinggi yaitu golongan bayi, 
balita, usia sekolah, remaja, ibu hamil dan ibu 
menyusui serta usia lanjut. Upaya perbaikan 
gizi perlu dilakukan secara terpadu, lintas 
program dan lintas sektor agar lebih berdaya 
guna dan berhasil guna menuju tercapainya 
sumber daya manusia yang memadai. (Depkes 
RI, 2003) 

 Sumber daya manusia yang 
berkualitas merupakan kunci keberhasilan dan 
prasyarat dalam mengisi pembangunan dan 
mampu bersaing dalam era globalisasi. 
Sumber daya manusia yang berkualitas adalah 
mempunyai ketahanan fisik yang tangguh, 
mental yang kuat, kesehatan yang prima dan 
menguasai IPTEK. Terwujudnya kualitas 
sumber daya manusia yang memadai harus 
ditata sedini mungkin dan telah dilaksanakan 
sejak janin masih dalam kandungan ibu, 
selama proses persalinan dan dilanjutkan 
perawatan yang baik segera setelah  bayi lahir 
dengan pemberian ASI eksklusif. (Madjid 
2004, Hubertin 2012) 

Air susu ibu (ASI) adalah makanan 
terbaik bayi pada awal usia kehidupannya. 
Hal ini tidak hanya karena ASI mengandung 
cukup zat gizi tetapi juga karena ASI 
mengandung zat imunologik yang melindungi 
bayi dari infeksi. Praktek menyusui di negara 
berkembang telah berhasil menyelamatkan 
sekitar 1,5 juta bayi pertahun. Atas dasar 
tersebut WHO merekomendasikan untuk 
hanya memberikan ASI sampai bayi berusia 6 
bulan yang dikenal dengan ASI eksklusif. 
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Pemberian ASI secara eksklusif merupakan 
cara pemberian makanan yang terbaik bagi 
bayi yang sedang dalam tahap awal tumbuh 
kembang, karena menyusui adalah memenuhi 
secara tepat kebutuhan dasar bayi akan gizi, 
zat pelindung terhadap infeksi serta kebutuhan 
interaksi psikologis. (Masoara,2013) 

Begitu banyak keuntungan yang 
didapat dengan memberi ASI eksklusif 
sehingga sangat disayangkan jika bayi sejak 
dini sudah diberikan susu formula, susu sapi, 
susu bubuk, biji-bijian yang diencerkan, air 
gula atau air putih kepada bayi. Oleh karena 
itu, dokter dan petugas kesehatan diharapkan 
melakukan segala upaya untuk melindungi, 
meningkatkan dan mendukung kegiatan 
menyusui serta memberikan penyuluhan dan 
nasehat yang objektif dan konsisten pada ibu 
hamil dan ibu yang baru melahirkan tentang 
ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI segera 
setelah lahir sampai berumur 6 bulan tanpa 
tambahan apapun termasuk air putih.  

Kajian WHO atas lebih dari 3000 
penelitian menunjukkan pemberian ASI 
selama 6 bulan adalah jangka waktu yang 
paling optimal untuk pemberian ASI 
eksklusif. ASI mengandung semua nutrisi 
yang diperlukan bagi bayi untuk bertahan 
hidup pada 6 bulan pertama, mulai dari 
hormon, antibodi,  faktor kekebalan sampai 
antioksidan. Selain itu, anak-anak yang tidak 
diberi ASI eksklusif juga lebih cepat 
terjangkiti penyakit kronis seperti kanker, 
jantung, hipertensi, dan diabetes setelah 
dewasa. Kemungkinan anak menderita 
kekurangan gizi dan obesitas juga lebih besar.  
Sejalan dengan hasil kajian WHO di atas, 
Menkes melalui Kepmenkes RI 
No.450/MENKES/IV/2004 menetapkan 
perpanjangan  pemberian ASI secara eksklusif 
dari yang semula 4 bulan menjadi 6 bulan. 
(Amirudin, 2017) 

Berdasarkan Profil Kesehatan 
Kabupaten Indramayu Tahun 2014, jumlah 
sasaran bayi di Indramayu yang mendapat 
ASI eksklusif adalah sebesar 4.773 orang atau 
27,07 %. Dan berdasarkan studi pendahuluan 
yang dilakukan di Puskesmas Pondoh melalui 
wawancara kepada ibu yang masih menyusui 
sebanyak 10 orang, sebanyak 4 orang 
mengaku telah membreikan makanan 
tambahan pada bayinya sejak usia 4 bulan 
dengan alasan ASI yang keluar semakin 
sedikit. Hal ini belum sesuai dengan target 

yang diharapkan oleh Departemen Kesehatan 
RI dimana ditargetkan pada tahun 2010, 80% 
wanita Indonesia sudah memberikan ASI 
eksklusif.   

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan pengetahuan ibu 
menyusui dengan pemberian ASI Ekslusif di 
Puskesmas Pondoh Kabupaten Indramayu 
Tahun 2017.  
 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan penelitian 

analitik dengan pendekatan Cross Sectional 
yaitu menghubungkan pengetahuan ibu 
tentang ASI Ekslusif berdasarkan umur, 
paritas, pendidikan dan pekerjaan dengan 
pemberian ASI Ekslusif. Populasi dari 
peneltian ini adalah seluruh ibu yang masih 
menyusui di wilayah kerja puskesmas pondoh 
yaitu sebanyak 543 orang. Sampel yang 
diambil adalah ibu menyusui yang datang ke 
puskesmas pondoh terhitung mulai tanggal 27 
maret s/d 25 April 2017 dan didapat 
responden sebanyak 60 orang. 

 
HASIL PENELITIAN 

 
1. Data Umum 
Tabel 1 Distribusi responden berdasarkan 

umur 
Umur (tahun) F % 

< 20  14 23,33 
20-34  43 71,67 
≥ 35  3 5 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui 
bahwa sebagian besar responden yaitu 
sebanyak 71,67% golongan umurnya antara 
20-34 tahun. 

 
Tabel 2 Distribusi responden berdasarkan 

pendidikan 
Pendidikan F % 

Tamat SD / Sederajat 6 10,00 
Tamat SMP / Sederajat 15 25,00 
Tamat SMA / Sederajat 29 48,33 
Tamat Perguruan Tinggi 10 16,67 

Jumlah 60 100 
Berdasarkan tabel 2 di atas diketahui 

bahwa  pendidikan formal terakhir sebagian 
besar responden yaitu sebanyak 48,33% 
adalah tamat SMA / Sederajat.  
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Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan 
Pekerjaan  

Pekerjaan F % 
 Ibu Rumah Tangga 
 PNS 
 Pegawai Swasta 
 Lain-lain 

45 
1 
8 
6 

75,00 
1,67 

13,33 
10,00 

Jumlah 60 100 
Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat 

diketahui bahwa  sebagian besar responden 
yaitu sebanyak 75,00% adalah ibu rumah 
tangga.  

 
Tabel 4 Distribusi responden berdasarkan usia 

bayi 
Usia Bayi (Minggu) F % 

< 12  55 91,67 
12-22  4 6,67 
≥ 22  1 1,67 

Jumlah 60 100 
Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat 

diketahui bahwa sebagian besar responden 
yaitu sebanyak 91,67% usia bayi responden 
adalah < 12 minggu.  
 
Tabel 5 Distribusi Pengetahuan Responden 

Tentang ASI Eksklusif 
Kategori F % 

Baik 34 56,67 
Cukup 16 26,67 
Kurang 10 16,67 
Jumlah 60 100 
Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat 

diketahui bahwa sebagian besar responden 
yaitu sebanyak 56,67% pengetahuan tentang 
ASI Eksklusif dalam kategori baik. 

 
2. Data Khusus 
Tabel 6 Distribusi Pengetahuan Tentang ASI 

Eksklusif Berdasarkan Umur 

Kategori 
Pengetahuan tentang 

ASI Eksklusif 
Jumlah 

Baik Cukup Kurang 

Umur 
Ibu 

(tahun) 

<20 
N 7 5 2 14 
% 50 35,7 14,3 100 

20-
34 

N 24 15 4 43 
% 55,8 34,9 9,3 100 

≥35 
N 2 1 0 3 
% 66,7 33,3 0 100 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui 
bahwa pada golongan umur ≥ 35 tahun, 
sebagian besar yaitu sebanyak 66,7% 
responden memiliki pengetahuan yang baik 
tentang ASI eksklusif. 

 

Tabel 7 Distribusi Pengetahuan Tentang ASI 
Eksklusif Berdasarkan Pendidikan 

Kategori 
Pengetahuan tentang 

ASI Eksklusif 
Jumlah 

Baik Cukup Kurang 

P
en

di
di

ka
n 

F
or

m
al

 
T

er
ak

hi
r 

SD/ 
Sederajat 

N 0 3 3 6 
% 0 50 50 100 

SMP/ 
Sederajat 

N 5 6 4 15 
% 33,3 40 26,7 100 

SMA/ 
Sederajat 

N 20 6 3 29 
% 69 20,7 10,3 100 

Perguruan 
Tinggi 

N 9 1 0 10 
% 90 10 0 100 

Berdasarkan Tabel 7 menerangkan 
tentang tabulasi silang tentang pendidikan ibu 
dengan pengetahuan ASI Ekslusif dapat 
diketahui bahwa responden dengan 
pendidikan formal terakhir tamat Perguruan 
Tinggi, sebagian besar yaitu sebanyak 90%  
responden memiliki pengetahuan yang baik 
tentang ASI eksklusif. 

 
Tabel 8 Distribusi Pengetahuan Tentang ASI 

Eksklusif Berdasarkan Pekerjaan 

Kategori 
Pengetahuan tentang 

ASI Eksklusif 
Jumlah 

Baik Cukup Kurang 

P
ek

er
ja

an
 I

bu
 S

aa
t 

In
i Ibu 

Rumah 
Tangga 

N 22 13 10 45 

% 48,9 28,9 22,2 100 

PNS 
N 0 1 0 1 
% 0 100 0 100 

Pegawai 
Swasta 

N 7 1 0 8 
% 87,5 12,5 0 100 

Lain- lain 
N 5 1 0 6 
% 83,3 16,7 0 100 

Berdasarkan Tabel 8  menerangkan 
mengenai tabulasi silang antara pekerjaan ibu 
dengan pengetahuan tentang ASI eksklusif. 
Dari tabel diketahui bahwa responden dengan 
pekerjaan sebagai pegawai swasta sebagian 
besar yaitu sebanyak 87,5% memiliki 
pengetahuan yang baik tentang ASI eksklusif. 

 
Tabel 9 Distribusi Responden Berdasakan 

Pemberian ASI Eksklusif 
Kategori F % 
Eksklusif 38 63,33 

Tidak Eksklusif 22 36,67 
Jumlah 60 100 
Berdasarkan Tabel 9 di atas 

menerangkan mengenai frekuensi pemberian 
ASI eksklusif. Dari tabel diketahui bahwa 
sebagian besar yaitu sebanyak 63,33% 
responden memberikan ASI secara eksklusif 
kepada bayinya. 
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Tabel 10 Hubungan Pengetahuan Dengan 
Pemberian ASI Eksklusif 

Kategori 
Ekskusif 

Tidak 
Eksklusif 

Jumlah 

N % N % N % 
Pengetahuan 
tentang ASI 

Eksklusif 

Baik 27 79,4 7 20,6 34 100 
Cukup 7 43,8 9 56,2 16 100 
Kurang 4 40 6 60 10 100 

Dari Tabel 10 menerangkan mengenai 
hubungan pengetahuan dengan pemberian 
ASI eksklusif. Dari tabel diketahui bahwa 
responden sebagian besar yaitu sebanyak 
79,4% masuk dalam kategori pengetahuan 
baik dan pemberian ASI secara eksklusif.  

Berdasarkan tabel diatas, setelah 
dilakukan uji statistic Chi Square dengan 
derajat bebas = 2 dan derajat kemaknaan 

%5=α  didapat X2 hitung > X2 tabel (X2 
hitung = 8,7718 > X2 tabel = 5,99. Karena X2 
hitung = 8,7718 > X2 tabel = 5,99 maka H0 
ditolak.  

 
PEMBAHASAN 

 
1. Pengetahuan Tentang ASI Ekslusif  

Dari hasil penelitian pengetahuan 
responden tentang ASI eksklusif di 
Puskesmas pondoh  menunjukkan bahwa 
kategori pengetahuan tentang ASI eksklusif 
sebagian besar adalah baik yaitu sebanyak 
56,67%. Hal ini diperkirakan dapat 
dipengaruhi oleh faktor yang dimiliki 
responden itu sendiri antara lain umur, 
pendidikan dan pekerjaan.  

Dilihat dari umur ibu yang datang 
berkunjung ke Puskesmas Pondoh  terbanyak 
adalah yang berusia antara 20-34 tahun yaitu 
sebanyak 71,67%, dan kategori pengetahuan 
responden yang baik, sebagian besar terdapat 
pada golongan umur ≥ 35  tahun yaitu 
sebanyak 66,7%. Sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh Syah (2002) bahwa umur 
memegang peranan penting dalam 
pengetahuan tentang sesuatu. Pada umumnya, 
usia yang lebih tua cenderung mempunyai 
banyak pengalaman dibandingkan dengan usia 
yang lebih muda. Berbeda dengan usia yang 
lebih muda, pada ibu-ibu golongan ini sudah 
ada pengalaman dalam hal merawat bayinya 
termasuk dalam memberikan ASI kepada 
bayi, sehingga dengan adanya pengalaman 
dalam merawat dan menyusui bayinya akan 
menambah juga pengetahuan ibu tentang ASI 
eksklusif. (Depkes RI) 

Latar belakang pendidikan responden 
terbanyak pada penelitian ini adalah Sekolah 
Menengah Atas / Sederajat yaitu sebesar 
48,33% dan kategori pengetahuan responden 
yang baik terbanyak pada pendidikan 
Perguruan Tinggi yaitu sebesar 90%. Hal ini 
dapat disebabkan karena pendidikan 
responden  tersebut lebih mendukung dan 
lebih mudah dalam menyerap informasi yang 
diberikan oleh tenaga kesehatan tentang 
pengetahuan ASI eksklusif.  

Dalam teori disebutkan bahwa 
pendidikan seseorang berhubungan dengan 
kehidupan sosialnya. Semakin tinggi tingkat 
pendidikan seseorang maka ia akan lebih 
memperhatikan masalah kesehatannya. 
Pendidikan ibu sangat berpengaruh terhadap 
minat ibu untuk memelihara kesehatannya. 
Oleh sebab itu, ibu-ibu dengan golongan 
pendidikan tinggi memiliki pengetahuan yang 
baik tentang ASI eksklusif sedangkan  ibu-ibu 
dengan golongan pendidikan yang rendah 
cenderung sulit untuk menyerap informasi 
khususnya tentang pengetahuan baru sehingga 
menyebabkan acuh tak acuh terhadap program 
kesehatan bahkan juga terhadap pemeliharaan 
kesehatan kehidupannya. (Soekindjo, 2003) 

Pendidikan wanita mempengaruhi 
sikap dan perilaku mereka dalam pemberian 
ASI eksklusif. Seseorang yang mempunyai 
pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih 
mengetahui tentang ASI eksklusif 
dibandingkan dengan yang berpendidikan 
rendah. Sebab dengan pendidikan, seseorang 
dapat mengetahui sesuatu hal. Pada penelitian 
Rulina di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 
Jakarta, mendapatkan ibu yang berpendidikan 
rendah dan menengah lebih cepat memberikan 
susu formula daripada ibu yang berpendidikan 
tinggi.  

Dari hasil penelitian responden 
tentang pekerjaan, yang terbanyak adalah ibu 
rumah tangga yaitu sebesar 75,00% dan 
kategori  pengetahuan responden yang baik 
terbanyak pada pegawai swasta yaitu sebesar 
87,5%. Hal ini dapat disebabkan karena 
dengan terbukanya kesempatan ibu untuk 
bekerja diluar rumah, maka akan 
memudahkan ibu-ibu pada golongan ini 
mendapatkan informasi mengenai ASI 
eksklusif itu sendiri sehingga dapat 
menambah pengetahuannya. Walaupun 
demikian, ibu-ibu pada golongan ini belum 
tentu memberikan ASInya secara eksklusif 
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karena bagi ibu yang bekerja diluar rumah 
pada masa laktasi, menyusui merupakan 
masalah tersendiri karena harus meninggalkan 
rumah selama jam kerja. Oleh karena itu, 
untuk kelompok ibu-ibu tersebut petugas 
kesehatan perlu memberikan bimbingan serta 
informasi keuntungan ASI eksklusif bagi bayi. 
Informasi tersebut adalah berupa nasehat 
bagaimana cara memerah dan menyimpan 
ASI dan berapa lama ASI tersebut dapat 
disimpan. Sebagaimana diketahui, ASI dapat 
disimpan selama 6 jam dan apabila 
dimasukkan kedalam lemari pendingin akan 
bertahan selama 8 jam. Apabila ibu akan 
meninggalkan rumah sebaiknya ibu 
mengeluarkan ASInya dan menyimpannya 
dalam tempat steril untuk kemudian dapat 
diminum oleh bayi yang ditinggalkannya 
selama bepergian atau bekerja. (Moody 2006, 
Depkes RI 2007). 

 
2. Pemberian ASI Ekslusif 

Pemberian ASI dikenal sebagai salah 
satu yang memberikan pengaruh yang paling 
kuat terhadap kelangsungan hidup anak, 
pertumbuhan, perkembangan dan juga 
mencegah kekurangan gizi pada anak yang 
merupakan faktor yang menyebabkan lebih 
dari setengah kematian balita. Hasil penelitian 
global menunjukkan bahwa Indonesia harus 
memprioritaskan perbaikan  pemberian ASI 
secara eksklusif untuk secara efektif 
mengurangi kekurangan gizi dan kematian 
bayi.  

Pemberian ASI eksklusif pada bayi 
juga sangat dipengaruhi oleh pengetahuan 
yang dimiliki ibu tentang ASI secara 
eksklusif. Apabila ibu kehilangan 
pengetahuan tentang pemberian ASI secara 
eksklusif berarti ibu kehilangan besar suatu 
pengetahuan yang selama berjuta-juta tahun 
mempunyai peran yang penting dalam 
mempertahankan kehidupan manusia. Ini juga 
berarti ibu kehilangan kepercayaan diri untuk 
dapat memberikan perawatan terbaik bagi 
bayinya dan bagi bayi berarti bukan saja 
kehilangan sumber makanan yang vital tetapi 
juga kehilangan cara perawatan yang optimal. 
(Sears,2013) 

 
3. Hubungan Pengetahuan Ibu Menyusui 

Dengan Pemberian ASI Ekslusif 
Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan bahwa sebagian besar yaitu 

sebanyak 79,4% responden pengetahuannya 
dalam kategori baik dan memberikan ASI 
secara eksklusif. Hal ini berarti bahwa 
responden dengan pengetahuan baik 
cenderung memberikan ASI secara eksklusif 
pada bayinya, namun bukan berarti bagi 
responden yang pengetahuannya kurang tidak 
memberikan ASI secara eksklusif pada 
bayinya. Apabila pengetahuan ini 
ditingkatkan maka sikap untuk mau 
memberikan ASI secara eksklusif dapat 
meningkat lagi. Salah satu faktor munculnya 
sikap mau melakukan sesuatu hal lazimnya 
ditunjang oleh pengetahuan yang cukup 
mengenai hal tersebut bila sesuatu hal tersebut 
menguntungkan bagi dirinya. Setelah 
dilakukan perhitungan statistik dengan uji Chi 
Square pada %5=α  didapat ( 2χ  hitung > 

2χ  tabel). Hal ini menunjukkan adanya 
hubungan bermakna antara pengetahuan 
dengan pemberian ASI eksklusif. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan Syarifah (2001) yang menunjukkan 
adanya hubungan yang bermakna antara 
pengetahuan dengan pemberian ASI, dimana 
ibu dengan pengetahuan yang baik cenderung 
memberikan ASI lebih baik dibanding dengan 
ibu yang pengetahuannya kurang.  

Hasil ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi pengetahuan responden 
semakin baik pula pemberian ASI eksklusif, 
sebaliknya apabila responden yang memiliki 
tingkat pengetahuan rendah maka cenderung 
pemberian ASI eksklusif kurang karena 
wawasan yang sempit akan mempengaruhi 
seseorang dalam menentukan keputusan. Oleh 
karena itu, apabila pengetahuan tentang ASI 
eksklusif ditingkatkan, maka pemberian ASI 
dapat juga tercapai secara optimal. 
Notoatmodjo mengatakan, pengetahuan 
seseorang akan sangat berpengaruh pada pola 
pikir terhadap sesuatu hal yang akhirnya akan 
mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku. 
Semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka 
ia akan lebih cenderung memperhatikan 
masalah kesehatan baik untuk dirinya maupun 
keluarganya, sehingga dapat pula diartikan 
bahwa apabila pengetahuan ibu semakin 
tinggi maka pemberian ASI secara eksklusif 
pada bayi akan semakin baik pula. 
(Soekindjo,2003) 
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KESIMPULAN 
 
1. Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif 

berdasarkan karakteristik ibu sebagian 
besar baik. 

2. Pemberian ASI sebagian besar secara 
eksklusif. 

3.   Terdapat hubungan yang bermakna antara 
pengetahuan ibu menyusui dengan 
pemberian ASI eksklusif (p < 0,05) 
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