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ABSTRAK 
 

Ibu post partum sering mengalami masalah terhadap pengeluaran ASI, karena beberapa ibu merasa 
bahwa ia tidak cukup memiliki ASI, sesungguhnya tidak ada masalah sama sekali dengan ASI-nya, 

untuk itu dukungan keluarga mempengaruhi pengeluaran ASI, peran aktif dalam memberikan 

dorongan secara emosional dan bantuan-bantuan praktis lainnya sangat penting dalam menunjang 
kesuksesan pengeluaran ASI. Masalah penelitian adalah masih ada ibu post partum hari ketiga yang 
ASI-nya belum keluar. Tujuan mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan 

pengeluaran ASI pada ibu post partum hari ke-3. 

Desain yang digunakan adalah analitik korelasional dengan rancangan cross sectional, populasi ibu 
postpartum hari ke 3 di RSUD dr.Soegiri Lamongan sebesar 33 dan sample sebesar 30 diambil 

dengan Simple Random Sampling. Variabel independen yaitu dukungan keluarga dan variabel 
dependen yaitu pengeluaran ASI. Pengumpulan data dengan kuesioner tertutup dan observasi, 
dianalisis dengan uji Koefisien Kontingensi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu post partum yang mendapat dukungan baik ASI keluar 

sebanyak 9 atau 90,0%, dukungan cukup ASI tidak keluar sebanyak 10 atau 66,7% dan dukungan 
kurang ASI tidak keluar sebanyak 4 atau 80,0%. Melalui uji Koefisien Kontingensi didapatkan p = 

0,007 dimana p≤0,05 serta nilai t hitung 9.867 H1 diterima artinya terdapat hubungan antara 

dukungan keluarga dengan pengeluaran ASI. 
Melihat hasil penelitian ini maka perlu adanya peningkatan dukungan keluarga terhadap 
pengeluaran ASI ibu post partum hari ke-3 dengan upaya bidan ruangan lebih aktif melakukan 

pendampingan atau bimbingan kepada ibu dan keluarga agar motivasi ibu menyusui meningkat. 

 

Kata Kunci : Dukungan Keluarga, Ibu post partum, Pengeluaran ASI 

PENDAHULUAN 

 

Setelah persalinan wanita akan 
mengalami masa puerperium, untuk dapat 
mengembalikan alat genetalia interna ke 

dalam keadaan normal, dengan tenggang 

waktu sekitar 42 hari atau enam minggu. 

Perubahan-perubahan alat genetalia ini dalam 
keseluruhannya disebut involusi (Bahiyatun, 

2009). Pada masa ini terjadi masa menyusui 
atau proses laktasi, yang merupakan masa 
keluarnya produksi ASI (Air Susu Ibu) yang 

sangat penting untuk kesehatan bayi dan 

makanan paling sempurna untuk bayi. 

Didalam ASI terkandung lebih dari  seratus 
jenis zat gizi yang dibutuhkan  untuk 
pertumbuhan  bayi  dan  tidak  dapat  

disamakan  dengan  susu  jenis manapun  
(Damayanti, Diana  2010). Komposisi  gizi  

yang terkandung didalamnya dapat diserap 

secara sempurna oleh sistem pencernaan bayi 

yang masih sangat terbatas kemampuannya 

(Gibney, Michael 2005). 

Menurut Bahiyatun (2009), umumnya 

pengeluaran ASI mulai ada kira-kira pada hari 
ke-3 atau ke-4 setelah melahirkan bayi, 
kolostrum berubah menjadi ASI yang matur 

kira-kira 15 hari sesudah bayi lahir. Bila ibu 
menyusui sesudah bayi lahir dan bayi 

diperbolehkan sering menyusu, proses 

pembentukan ASI akan meningkat. Pada 

sejumlah ibu post partum seringkali 
mengalami berbagai masalah, terutama 

masalah dalam pengeluaran ASI. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
merekomendasikan agar bayi baru lahir 

mendapat ASI eksklusif (tanpa tambahan apa-

apa) selama enam bulan. Hal ini dikarenakan 
ASI adalah nutrisi alamiah terbaik bagi bayi 
dengan kandungan gizi paling sesuai untuk 

pertumbuhan optimal. Namun hanya 35.5% 

bayi berusia kurang dari 6 bulan di Dunia 
mendapatkan ASI Eksklusif, sedangkan di 
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negara berkembang dan di Asia masing-

masing sebesar 37% dan 41%.( (Suradi, R dan 
Hegar, 2011) 

Menyusui bayi di Indonesia cakupan 

ASI eksklusif sebesar 61.5%, sedangkan di 
Provinsi Jawa Timur menyebutkan jumlah 
bayi yang diberi ASI eksklusif tahun 2012 

sebesar 64,08% (Dinas  Kesehatan  Provinsi  

Jawa  Timur, 2012). Berdasarkan survey awal 
yang dilakukan peneliti di RSUD Dr. Soegiri 

Lamongan didapatkan 15 ibu postpartum 

diantaranya 11 (73,3%)   ibu yang ASI sudah 
keluar dan 4 (26,7%) ibu lainnya ASI belum 
keluar pada hari pertama. Dari 11 ibu terdapat 

6 (54.5%) ibu ASI keluar pada hari kedua 

sampai ketiga dan 5 (45.5%) ibu ASI belum 
keluar lebih dari tiga hari postpartum. Dari 

data tersebut dapat dilihat bahwa masih ada 
ibu post partum hari ketiga yang ASI-nya 
belum keluar. 

Faktor yang mempengaruhi 

pengeluaran ASI antara lain faktor ibu (fisik 
ibu, nutrisi dan asupan cairan, umur dan 

paritas, bentuk dan kondisi puting susu), 

faktor psikologis (kecemasan dan 
motivasi/dukungan), faktor bayi (BBLR, 
status kesehatan bayi, kelainan anatomi dan 

hisapan bayi) dan faktor lain (Inisiasi 

Menyusui Dini) (Soetjiningsih, 2013).  
Keberhasilan menyusui didukung oleh 

persiapan psikologis, yang dipersiapkan sejak 
masa kehamilan. Motivasi/dukungan yang 
kuat untuk menyusui bayinya akan 

mendorong ibu untuk selalu berusaha 

menyusui bayinya dalam kondisi apapun 

(Soetjiningsih, 2013). Dukungan keluarga 
mempengaruhi pengeluaran ASI, peran aktif 
dalam memberikan dorongan secara 

emosional dan bantuan-bantuan praktis 
lainnya sangat penting dalam menunjang 

kesuksesan pengeluaran ASI (Roesli, Utami 

2009).  

Unsur yang sangat berpengaruh dalam 
produksi ASI adalah hormonal yaitu prolaktin 

dan oksitosin. Hormon prolaktin berperan 

dalam proses produksi ASI. Hormon ini 
diproduksi oleh kelenjar pituitari, berada di 

dalam otak yang berpengaruh terhadap 

berbagai fungsi fisiologis tubuh. Prosesnya, 
saat bayi menyusu, rangsangan sensorik akan 
dikirim ke otak, lalu direspon otak dengan 

mengeluarkan hormon prolaktin yang akan 

kembali menuju payudara melalui aliran darah 
serta merangsang sel-sel pembuat ASI. 

Jumlah hormon prolaktin yang diproduksi 

oleh pituitari dipengaruhi oleh jumlah nutrisi 
yang dikonsumsi ibu. Selain itu juga 

dipengaruhi oleh frekuensi hisapan bayi, 

semakin sering frekuensinya maka hormon 
yang diproduksipun semakin banyak. Hormon 
lain yang terkait pada proses keluarnya ASI 

adalah oksitosin. Hormon ini berperan untuk 

merangsang keluarnya ASI, dipengaruhi oleh 
suasana hati sang ibu (Soetjiningsih, 2013). 

Prosesnya, rangsangan dari isapan 

bayi saat menyusu akan diteruskan menuju 
hipotalamus yang memproduksi hormon 
oksitosin. Selanjutnya hormon oksitosin 

sampai pada alveoli akan memacu otot-otot 

halus di sekitar sel-sel pembuat ASI untuk 
mengeluarkan ASI. Otot-otot tersebut akan 

berkontraksi dan mengeluarkan ASI. Ibu 
menyusui penting untuk menjaga suasana hati 
dan jiwa agar dalam kondisi baik dan bahagia. 

Bila ibu dalam kondisi lelah atau stres, 

produksi hormone oksitosin bisa terhambat. 
Sehingga menghambat proses keluarnya ASI 

(Soetjiningsih, 2013). 

Menurut Francis dan Satiadarma, hal 
ini sangat penting dan mendasar bagi keluarga 
adalah memberikan berbagai dukungan yang 

dapat diterapkan dalam membantu ibu 

postpartum seperti mengganti popok bayi, 
menyendawakan bayi, menggendong, 

menenangkan bayi saat menangis, memberi 
pujian pada ibu postpartum saat menyusui 
bayinya dll. Hal tersebut membuat ibu 

postpartum mendapat istirahat yang cukup 

dan merasa tenang sehingga pengeluaran ASI 

akan lancar. 
Soetjiningsih (2013) mengatakan 

dukungan atau sikap positif dari pasangan dan 

keluarga akan memberikan kekuatan 
tersendiri bagi ibu. Pada hakekatnya keluarga 

diharapkan mampu berfungsi untuk 

mewujudkan proses pengeluaran ASI. 

Rendahnya dukungan keluarga membuat ibu 
sering tidak bersemangat memberikan ASI 

kepada bayinya. Peningkatan dukungan 

keluarga berupa perhatian kepada ibu akan 
menigkatkan pikiran positif ibu, hal ini 

meningkatkan refleks proklatin dan refleks let 

down (Sulistyoningsih, 2011). Untuk itu, 
diperlukan dukungan, baik keluarga maupun 
petugas kesehatan.  

Hisapan Bayi sangat berpengaruh 

apabila puting susu dihisap oleh bayi maka 
rangsangannya akan diteruskan ke 
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hipothalamus untuk mengeluarkan proklatin 

dan oksitosin. Hal tersebut menyebabkan air 
susu diproduksi dan di keluarkan. Adapun 

dampak dari ketidaklancaran pengeluaran ASI 

antara lain pembengkakkan payudara, saluran 
ASI tersumbat dan radang payudara (mastitis). 
Pembengkakan payudara terjadi karena ASI 

tidak dihisap oleh bayi secara adekuat, 

sehingga ASI terkumpul pada duktus yang 
mengakibatkan  terjadinya pembekakan. 

Akibatnya, payudara sering terasa penuh, 

tegang dan nyeri. Selanjutnya, diikuti 
penurunan produksi ASI, saluran ASI 
tersumbat merupakan suatu keadaan dimana 

terjadi sumbatan pada satu atau lebih duktus 

laktiferus, sehingga  payudara pada daerah 
yang mengalami penyumbatan terasa bengkak 

yang terlokasikan dan radang payudara 
merupakan keadaan dimana payudara tidak 
disusu secara adekuat yang akhirnya terjadi 

radang (Bahiyatun, 2009). 

Upaya yang dapat dilakukan bidan 
dalam meningkatkan kelancaran pengeluaran 

ASI yaitu membina hubungan baik antara ibu 

dan bayi dengan cara membiarkan bayi 
bersama ibunya segera setelah melahirkan, 
memotivasi menyusui dini dalam 30 menit 

setelah bayi lahir, memberikan bimbingan 

dalam perawatan payudara, menganjurkan 
menghindari penggunaan susu botol atau dot. 

Dari upaya yang sudah dilakukan namun 
hanya beberapa ibu yang dapat mengatasinya 
(Suherni, 2009).  

Peran bidan merupakan orang yang 

berada diposisi terpenting untuk memberikan 

penyuluhan dan dorongan pada keluarga 
tentang pentingnya pemberian ASI pada 
bayinya. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan bidan adalah memberikan informasi 
tentang pentingnya dukungan keluarga dalam 

mendukung ibu postpartum, seperti membantu 

memposisikan bayi yang benar saat menyusu, 

menyendawakan bayi dan memuji ibu setelah 
menyusui, sehingga diharapkan cakupan 

pengeluaran ASI dapat meningkat yang dapat 

meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Hubungan Dukungan Keluarga 
Dengan Pengeluaran ASI  pada Ibu Post 
Partum Hari Ke-3 di RSUD Dr. Soegiri 

Lamongan”. 

 
 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan desain 
analitik korelasional. Populasi ibu postpartum 

hari ke 3 sebesar 33 dan sampel 30 diambil 
dengan teknik simple random sampling. 
Variabel independen yaitu dukungan keluarga 

dan variabel dependen yaitu pengeluaran ASI. 

Pengumpulan data dengan kuesioner tertutup 
dan observasi, dianalisis dengan uji Koefisien 

Kontingensi. Lembar kuesioner untuk 
mengetahui dukungan keluarga terhadap 

pengeluaran ASI pada ibu postpartum hari ke-
3 dengan menggunakan skala guttman 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2010). 

 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Data Umum 
1) Karakteristik Responden berdasarkan 

Umur Ibu 

Tabel 1 Distribusi responden berdasarkan 
umur ibu  

No Umur Ibu F % 

1 

2 
3 

<20 

20-35 
>35 

3 

22 
5 

10,0 

73,3 
16,7 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel 1 didapatkan sebagian 
besar responden yaitu 22 responden atau 

73.3% responden berada pada rentang umur 
20-35 tahun dan sebagian kecil responden 

yaitu 3 responden atau 10,0%  berada pada 

umur <20 tahun. 
 

2) Karakteristik Responden Berdasarkan 

Umur Keluarga 
Tabel 2 Distribusi responden berdasarkan 

umur keluarga 

No Umur Ibu F % 

1 

2 
3 

<20 

20-35 
>35 

0 

21 
9 

0 

70,0 
30,0 

Jumlah 30 100,0 

 
Dari tabel 2 didapatkan sebagian 

besar responden berada pada rentang umur 

20-35 tahun  yaitu 21 responden atau 70,0% 

dan hampir sebagian responden yaitu 9 
responden atau 30,0%  berada pada umur 20 - 

35 tahun. 
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3) Karakteristik Responden Berdasarkan 

pendidikan 
Tabel 3 Distribusi responden berdasarkan 

pendidikan 

No Pendidikan F % 

1 
2 

3 

4 
5 

SD/MI 
SMP/MTs 

SMA/MA 

Akademi/ PT 
Tidak sekolah 

2 
8 

19 

1 
0 

6,7 
26,7 

63,3 

3,3 
0 

Jumlah 30 100 

 

Dari  tabel 3 didapatkan bahwa 
sebagian besar responden berpendidikan SMA 
yaitu 19 responden atau 63,3% dan sebagian 

kecil responden berpendidikan Diploma/ 

Sarjana yaitu 1 responden atau 3,3%. 
 

4) Karakteristik Responden Berdasarkan 
Pekerjaan ibu 

Tabel 4  Distribusi responden berdasarkan 

pekerjaan ibu 

No Pekerjaan Ibu F % 

1 
2 

3 

4 

5 

Tidak bekerja 
Petani/Buruh 

Swasta 

Wiraswasta 

PNS/TNI/Polri 

22 

0 

7 
0 

1 

73.3 

0 

23,4 
0 

3,3 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel 4 didapatkan bahwa 
sebagian besar responden tidak bekerja yaitu 

22 responden atau 73,3% dan sebagian kecil 
responden bekerja sebagai PNS yaitu 1 
responden atau 3,3%. 

5) Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pekerjaan keluarga 
Tabel 5  Distribusi responden berdasarkan 

pekerjaan keluarga 

No Pekerjaan Ibu F % 

1 
2 

3 

4 
5 

Tidak bekerja 
Petani/Buruh 

Swasta 

Wiraswasta 
PNS/TNI/Polri 

0 

2 

24 
3 
1 

0 

6,7 

80,0 
10,0 
3,3 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel 5 didapatkan hampir 
seluruhnya keluarga responden pekerjaannya 

swasta yaitu 24 responden atau 80,0% dan 

sebagian kecil responden bekerja sebagai PNS 
yaitu 1 responden atau 3,3%. 

6) Karakteristik Responden Berdasarkan 

Paritas 
Tabel 6  Distribusi responden berdasarkan 

paritas 

 

No Paritas F % 

1 

2 

3 

1 

2-3 

>3 

10 

16 

4 

33,3 

53,3 

13,4 

Jumlah 30 100 

 
Dari tabel 6 didapatkan  sebagian 

besar responden memiliki anak 2-3 yaitu 16 

responden atau 53,3% dan sebagian kecil 

responden memiliki anak >3  yaitu 4 
responden atau 13,4%. 

 

7) Karakteristik Responden Berdasarkan 
Bentuk Puting Susu 

Tabel 7  Distribusi responden berdasarkan 

bentuk puting susu 

No Bentuk puting F % 

1 

2 

3 

Menonjol 

Datar 

Tenggelam 

12 

14 

4 

40,0 

46,7 

13,3 

Jumlah 30 100 

 
Dari tabel 7 didapatkan  hampir 

setengah puting susu datar yaitu 14 responden 

atau 46,7% dan sebagian kecil responden 

puting susu tenggelam yaitu 4 responden atau 
13,3%. 

 
8) Karakteristik Responden Berdasarkan 

pendamping 

Tabel 8  Distribusi responden berdasarkan 

bentuk puting susu 

No Pendamping F % 

1 

2 

3 

Tidak ada 

Keluarga 

Teman 

15 

10 

5 

50,0 

33,3 

16,7 

Jumlah 30 100 

 
Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa 

sebagian responden tidak ada yang 

mendampingi saat menyusui yaitu 15 

responden atau 50,0% dan sebagian kecil 
responden pada saat menyusui didampingi 

oleh teman  yaitu 5 responden atau 16,7%. 
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2. Data Khusus 
Data khusus dalam penelitian ini yaitu 

tentang dukungan keluarga pada ibu post 

partum hari ke-3, pengeluaran ASI ibu post 

partum hari ke-3 serta hubungan antara 
dukungan keluarga pada pengeluaran ASI ibu 
post partum hari ke-3 di di Ruang Melati 

RSUD Dr. Soegiri Lamongan. 

 
1) Dukungan Keluarga Pada Ibu Post Partum 

Hari Ke-3 

Tabel 9  Distribusi frekuensi responden 
berdasarkan dukungan keluarga 
pada ibu post partum hari ke-3 

No Dukungan Keluarga F % 

1 
2 
3 

Baik 
Cukup 
Kurang 

10 
15 
5 

33,3 
50,0 
16,7 

Jumlah 30 100,0 

 

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui 
bahwa sebagian responden mendapat 

dukungan cukup yaitu 15 responden atau 
50,0% dan hanya sebagian kecil responden 

mendapat dukungan kurang yaitu 5 responden 
atau 16,7%. 

 

2) Pengeluaran ASI pada ibu post partum hari 
ke-3 

Tabel 10  Distribusi frekuensi responden 

berdasarkan Pengeluaran ASI pada 
ibu post partum hari ke-3 

No Pengeluaran ASI F % 

1 

2 

 Keluar  pada 2-3 hari 

Belum  keluar > 3 hari 

15 

15 

50,0 

50,0 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan 
bahwa ASI keluar pada 2-3 hari dan belum 
keluar > 3 hari yaitu sebanyak  masing-

masing 15 responden atau 50,0%. 

 

3) Pengeluaran ASI  pada Ibu Post Partum 
Hari Ke-3 di Wilayah RSUD Dr. Soegiri 
Lamongan 

Tabel 11  Distribusi frekuensi responden 
Hubungan Dukungan Keluarga 

Dengan Pengeluaran ASI pada Ibu 

Post Partum Hari Ke-3 

 
 

 

 

N

o 

Dukung
an 

keluarga 

Pengeluaran ASI 

Total 
Keluar 

Tdk 

keluar 

F % F % F % 

1 Baik 9 90,0 1 10,0 10 100,0 

2 Cukup 5 33,3 10 66,7 15 100,0 

3 Kurang 1 20,0 4 80,0 5 100,0 

Total 15 50,0 15 50,0 30 100,0 

C = 0,497, p = 0,007 

 

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan 
bahwa (90,0%) dukungan keluarga baik ASI 

keluar. Sedangkan (20,0%) dukungan 
keluarga kurang ASI keluar dan (80,0%) 
dukungan keluarga kurang ASI tidak keluar. 

Selanjutnya analisa data menggunakan uji 

Koefisien Kontingensi pada tabel 11 yang 

dianalisa menggunakan program SPSS 16 
antara dukungan keluarga dengan pengeluaran 
ASI  dengan nilai C = 0,497 dan (p) = 0,007 

dimana p < 0,05 serta nilai t hitung sebesar 
9.867 sehingga H1 diterima, artinya ada 

hubungan yang sedang antara dukungan 

keluarga dengan pengeluaran ASI ibu post 
partum hari ke-3 di RSUD Dr. Soegiri 

Lamongan. 
 

PEMBAHASAN 

 

1. Dukungan Keluarga Pada Ibu Post 

Partum Hari Ke-3 
Hasil penelitian di Wilayah RSUD Dr. 

Soegiri Lamongan menunjukkan bahwa dari 

30 ibu post partum hampir seluruhnya 

mendapat dukungan keluarga cukup yaitu 15 
ibu nifas atau 50,0%. Tingginya ibu nifas 
yang mendapat dukungan cukup dikarenakan 

hampir sebagian ibu nifas pada saat menyusui 
tidak ada yang mendampingi, sebagaimana 

dalam tabel 8 responden yang didampingi saat 

menyusui oleh keluarga yaitu 10 ibu nifas 

atau 33,3,0%.  
Menurut Soetjiningsih (2013) 

mengatakan dukungan atau sikap positif dari 

pasangan dan keluarga akan memberikan 
kekuatan tersendiri bagi ibu. Pada hakikatnya 

keluarga diharapkan mampu berfungsi untuk 

mewujudkan proses pengeluaran ASI. 
Rendahnya dukungan keluarga membuat ibu 
sering tidak bersemangat memberikan ASI 

kepada bayinya. Peningkatan dukungan 

keluarga berupa perhatian kepada ibu akan 
meningkatkan pikiran positif ibu, hal ini 

meningkatkan refleks proklatin dan refleks let 
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down (Sulistyoningsih, 2011). Sesuai dengan 

teori diatas apabila ibu nifas yang menyusui 
tidak ada yang mendampingi dapat menjadi 

salah satu yang mengakibatkan produksi ASI 

menurun dikarenakan suasana hati ibu merasa 
kurang diperdulikan akibatnya produksi 
hormon oksitosin bisa terhambat. Sehingga 

menghambat proses pengeluaran ASI.  

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui 
bahwa sebagian besar umur keluarga berada 

pada rentang umur 20-35 tahun yaitu 21 

responden atau 70,0%. Menurut pendapat 
Soekidjo Notoatmodjo (2010), usia 
berpengaruh terhadap daya tangkap dan 

kematangan pola pikir seseorang, semakin 

bertambahnya usia akan semakin berkembang 
pula daya tangkap, kematangan pola pikir 

serta pengetahuan yang diperoleh dari 
pengalamannya sendiri sehingga pengetahuan 
yang diperolehnya semakin bertambah. Di 

ruang melati ibu nifas kebanyakan 

keluarganya memiliki rentang 20-35 tahun 
yang merupakan usia produktif. Usia tersebut 

tergolong usia dewasa muda sehingga 

informasi yang diterima dan pengalaman yang 
dimiliki sudah mencukupi. Semakin cukup 
usia, tingkat kematangan dan kekuatan 

seseorang akan lebih matang dalam berfikir 

dan bekerja, selain itu dengan bertambahnya 
umur seseorang akan terjadi perubahan pada 

kemampuan mental emosional yang 
diperlukan untuk berperan dalam kehidupan 
sehari-hari terutama untuk dalam mendukung 

keluarga. 

Fenomena tersebut didukung hasil 

penelitian pada tabel 5 dapat diketahui bahwa 
hampir sebagian besar atau 80,0% keluarga 
pekerjaannya Swasta. Menurut Mubarok, 

Wahid Iqbal (2009), lingkungan pekerjaan 
dapat menjadikan seseorang memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Jenis 

pekerjaan yang menuntut keluarga bekerja 
diluar akan mempengaruhi dukungan keluarga 

terhadap kesehatan ibu nifas, karena 

keterbatasan waktu yang dimiliki keluarga 
akan ikut berdampak pada dukungan dan 

partisipasi keluarga. 

Dengan begitu keluarga yang bekerja 
akan lebih sering berada diluar rumah dan 
banyak menyita waktu, kemungkinan besar 

dukungan terhadap ibu nifas kurang  karena 

waktu yang diberikan pada ibu nifas lebih 
sedikit. Dukungan keluarga yang  diberikan 

dalam bentuk apapun, dapat  mempengaruhi 

kondisi emosional ibu yang berdampak 
terhadaap produksi ASI. Emosi dan keadaan 

psikis ibu sangat mempengaruhi refleks 

pengeluaran ASI.  Karena jika ibu merasa  
ketegangan, cemas, takut dan kebingungan, 
air susu pun tidak akan keluar. Untuk itu 

dibutuhkan dukungan keluaga agar proses 

laktasi berjalan dengan lancar dan bahagia. 
 

2. Pengeluaran ASI pada ibu post partum 

hari ke-3 
Berdasarkan tabel 7 menunjukkan 

bahwa sebagian ibu nifas hari ke-3 mengalami 

ASI keluar pada 2-3 hari dan ASI belum 

keluar > 3 hari yaitu sebanyak 15 atau 50,0%. 
Hal ini didukung dengan tabel 6 dapat 

diketahui bahwa lebih dari sebagian ibu nifas 
memiliki anak 2-3 yaitu 16 atau 53,3%. 
Menurut teori  Soetjiningsih (2013), ibu yang 

melahirkan anak kedua dan seterusnya 

pengeluaran ASI lebih banyak dibandingkan 
dengan kelahiran anak yang pertama. Dalam 

penelitian ini faktor paritas tidak menjadi 

faktor penyebab pengeluaran ASI akan tetapi 
ada faktor lain yang dapat menunjang 
pengeluaran ASI diantaranya adalah bentuk 

puting. Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui 

bahwa sebagian ibu nifas puting susu datar 
yaitu 14 responden atau 46,7%. Kelainan 

bentuk puting yaitu bentuk puting yang datar 
(flatt), puting yang masuk (inverted) dan 
puting susu yang panjang akan menyebabkan 

bayi kesulitan untuk menghisap payudara. Hal 

tersebut menyebabkan rangsangan 

pengeluaran proklatin terhambat dan 
pengeluaran ASI pun terhambat 
(Soetjiningsih, 2013).  

Pengeluaran ASI  yang terjadi, dapat 
diketahui dari tanda-tanda ASI tidak lancar 

seperti ASI tidak dapat keluar secara spontan, 

memerlukan alat bantu, sebelum disusukan 

payudara terasa lembek, bayi berkemih 
kurang dari 8x/hari dan berat badan bayi tidak 

mengalami kenaikan yang sesuai dengan 

umur (Kristiyansari, Weni, 2009). Unsur yang 
sangat berpengaruh dalam produksi ASI 

adalah hormonal yaitu prolaktin dan oksitosin. 

Hormon prolaktin berperan dalam proses 
produksi ASI. Hormon ini diproduksi oleh 
kelenjar pituitari, berada di dalam otak yang 

berpengaruh terhadap berbagai fungsi 

fisiologis tubuh. Prosesnya, saat bayi 
menyusu, rangsangan sensorik akan dikirim 
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ke otak, lalu direspon otak dengan 

mengeluarkan hormon prolaktin yang akan 
kembali menuju payudara melalui aliran darah 

serta merangsang sel-sel pembuat ASI. 

Jumlah hormon prolaktin yang diproduksi 
oleh pituitari dipengaruhi oleh jumlah nutrisi 
yang dikonsumsi ibu. Selain itu juga 

dipengaruhi oleh frekuensi hisapan bayi, 

semakin sering frekuensinya maka hormon 
yang diproduksipun semakin banyak. 

Prosesnya, rangsangan dari isapan bayi saat 

menyusu akan diteruskan menuju hipotalamus 
yang memproduksi hormon oksitosin. 
Selanjutnya hormon oksitosin sampai pada 

alveoli akan memacu otot-otot halus di sekitar 

sel-sel pembuat ASI untuk mengeluarkan ASI. 
(Soetjiningsih, 2013). 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, 
produksi ASI sangat berpengaruhi oleh 
hormonal yaitu prolaktin dan oksitosin, yang 

menjadi sebab terjadinya sekresi hormon 

proklatin dan oksitosin  bekerja dengan baik. 
Ketika proses menyusui terjadi, produksi ASI 

sangat ditentukan oleh prinsip supply and 

demand. Artinya, semakin sering payudara 
diisap dan dikosongkan, maka semakin sering 
dan semakin banyak ASI akan diproduksi.  

Air susu ibu (ASI) terbukti sebagai 

makanan terbaik untuk bayi. Namun, berbagai 
hambatan saat memberikan ASI seringkali 

terjadi,  seperti puting susu terbenam, puting 
susu datar, puting susu panjang, puting lecet 
dan nyeri, payudara bengkak, hal ini dapat 

mengakibatkan keluarnya ASI kurang optimal 

dan  bayi kesulitan menghisap.  

 

3. Hubungan Dukungan Keluarga Dengan 

Pengeluaran ASI  pada Ibu Post Partum 

Hari Ke-3 di Wilayah RSUD Dr. Soegiri 

Lamongan 
Berdasarkan tabel 6 hubungan 

dukungan keluarga dengan pengeluaran ASI  

pada ibu post partum hari ke-3  data yang 
diperoleh bahwa dari 30 ibu dapat diketahui 

hampir seluruh ibu post partum mendapat 

dukungan cukup yaitu 16 atau 53,3%. Dari 
hasil analisa data menggunakan uji Koefisiesn 

Kontingensi pada tabel 11 yang dianalisa 

menggunakan program IBM SPSS 16,0 antara 
dukungan keluarga dengan pemgeluaran asi  
dengan nilai Correlation Coefficient 

Contingensi (C) = 0,497 dan (p) = 0,007 

dimana p < 0,05 serta nilai t hitung sebesar 
9.867 sehingga H1 diterima, artinya ada 

hubungan yang sedang antara dukungan 

keluarga dengan pengeluaran ASI ibu post 
partum hari ke-3 di RSUD Dr. Soegiri 

Lamongan. 

Sebagian ibu nifas yang ASInya 
belum keluar  disebabkan sebagian besar ibu 
nifas di ruang melati berpendidikan SMA 

sederajat, sebagaimana dalam tabel 3 diatas 

dapat diketahui bahwa sebagian besar ibu 
nifas berpendidikan SMA yaitu 19 atau 63,3% 

Menurut pendapat Soekidjo Notoatmodjo 

(2010) tingkat pendidikan turut pula 
menentukan mudah tidaknya seseorang 
menyerap dan memahami pengetahuan yang 

mereka peroleh, pada umumnya semakin 

tinggi pendidikan seseorang semakin baik 
pula pengetahuannya. Semakin tinggi 

pendidikan maka pengetahuan, keterampilan 
dan peran positif akan meningkat pula, begitu 
juga sebaliknya. Ibu nifas di ruang melati 

yang berpendidikan tingkat perguruan tinggi 

lebih mampu menyerap pengetahuan dengan 
baik dan mendapatkan informasi lebih banyak 

dibandingkan dengan ibu nifas yang 

berpendidikan tingkat SMA sederajat kurang 
mampu menyerap pengetahuan yang didapat 
kemungkinan besar memiliki wawasan yang 

sedikit sehingga menyebabkan ibu nifas di 

ruang melati yang berpendidikan dibawah 
tingkat SMA kurang mengetahui tentang 

kelancaran produksi ASI. 
Dalam penelitian ini selain faktor 

pendidikan ibu, ada faktor penyebab lain 

pengeluaran ASI diantaranya adalah umur ibu 

dan pekerjaan ibu. Berdasarkan tabel 4 diatas 

dapat diketahui bahwa sebagian besar ibu 
nifas tidak bekerja yaitu 22 atau 73,3%. Hal 
ini juga yang menjadi salah satu faktor yang 

mengakibatkan ibu nifas di ruang melati 
kurang pengetahuan tentang teknik menyusui 

dengan benar. Menurut pendapat Soekidjo 

Notoatmodjo (2010), yang mengungkapkan 

bahwa seseorang pekerja pengetahuannya 
akan lebih luas dari pada seseorang yang tidak 

bekerja, karena dengan bekerja seseorang 

akan memperoleh informasi dan pengalaman 
yang lebih banyak. Sedangkan dalam 

penelitian ini kebanyakan ibu nifas di ruang 

melati tidak bekerja atau menjadi ibu rumah 
tangga saja yang setiap harinya hanya 
dirumah hal ini yang mengakibatkan kurang 

mempunyai teman untuk bertukar 

pengetahuan, ibu nifas tersebut hanya bertukar 
pengalaman dari orang orang di dekatnya saja, 
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berbeda dengan ibu nifas yang bekerja lebih 

mempunyai banyak teman bergaul untuk 
bertukar pengetahuan, pengalaman serta 

informasi yang luas. 

Hal ini didukung dari hasil penelitian 
sebagian besar ibu nifas di ruang melati 
memiliki rentang umur antara 21-35 tahun 

yaitu 22 atau 73,3%. Menurut pendapat 

Soekidjo Notoatmodjo (2010), usia 
berpengaruh terhadap daya tangkap dan 

kematangan pola pikir seseorang, semakin 

bertambahnya usia akan semakin berkembang 
pula daya tangkap, kematangan pola pikir 
serta pengetahuan yang diperoleh dari 

pengalamannya sendiri sehingga pengetahuan 

yang diperolehnya semakin bertambah. Di 
ruang melati Ibu nifas kebanyakan memiliki 

rentang umur dewasa muda yang seharusnya 
sudah cukup untuk mengembangkan 
pengetahuannya sendiri termasuk 

pengetahuan tentang pengeluaran ASI, akan 

tetapi pada rentang umur dewasa muda (21-35 
tahun) kemungkinan pengalaman dalam 

kehidupan sehari-hari masih kurang dan 

ketika menerima informasi langsung 
digunakan tanpa dianalisa lebih mendalam 
kebenarannya berbeda dengan rentang umur 

dewasa tua ( >35 tahun) pengalaman lebih 

banyak dan ketika mendapat informasi 
dianalisa lebih mendalam tentang kebenaran 

dari informasi tersebut. Dalam penelitian ini 
umur merupakan salah satu penyebab 
sebagian besar ibu nifas yang kurang 

mengetahui pengeluaran ASI. Maka dari itu 

diharapkan sebaiknya para ibu nifas yang 

umurnya rentan dewasa muda lebih menggali 
pengetahuan dan memilah-milah informasi 
yang didapat serta lebih menggali pengalaman 

dari orang tua disekitarnya tentang 
pengeluaran ASI. 

 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan terhadap 30 ibu nifas yang 

menyusui bayinya di ruang melati RSUD Dr. 
Soegiri Kabupaten Lamongan, dapat 
disimpulkan bahwa: 

1) Sebagian ibu post partum hari ketiga di 
ruang melati RSUD Dr. Soegiri Kabupaten 

Lamongan mendapat dukungan cukup 

2) Sebagian ibu post partum hari ketiga di 
ruang melati RSUD Dr. Soegiri Kabupaten 

Lamongan mengalami pengeluaran ASI 

pada hari ke-3 
3) Ada hubungan antara dukungan keluarga 

dengan pengeluaran ASI pada ibu post 

partum hari ketiga di ruang melati RSUD 
Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan. 

 

2. Saran 
1) Bagi Profesi Kebidanan 

Bidan dapat memberikan motivasi 

pada ibu nifas untuk segera menyusui bayinya 

setelah melahirkan dan menyusui sesering 
mungkin dengan tanpa dijadwal sehingga 
pengeluaran ASI lancar. 

2) Bagi Institusi Pendidikan 

Institusi pendidikan diharapkan dapat 
menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan 

evaluasi bagi mahasiswa dalam 
mengaplikasikan teori penelitian. 
3) Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

Diharapkan petugas kesehatan 

khususnya bidan rumah sakit lebih 
meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya 

ASI dan cara menyusui yang benar sehingga 

pengeluaran ASI lancar. 
4) Bagi Masyarakat 

Diharapkan masyarakat luas lebih 

memperdalam ilmu khususnya tentang laktasi 

dan memberi dukungan kepada ibu nifas 
untuk segera menyusui bayinya pasca bersalin 

sehingga pengeluaran ASI lancar.  
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