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ABSTRACT

Referring  to  80%  of  the  program
target  in  2014,  the national  coverage  of
breastfeeding 6-12 month-old babies with
exclusive ASI (breast  milk)  of  52.3% did
not achieve the target. Meanwhile, based
on the report  from the Provincial  Health
Agency  in  2013,  the  coverage  of
breastfeeding 6-12 month-old babies was
only 54.3%. The objective of this research
was  to  analyze  the  determinants  of
breastfeeding  with  exclusive  ASI  in
women who had 6-12 month-old babies at
Kelurahan  Sioldengan,  Rantau  Selatan
Subdistrict,  Labuhanbatu  Regency.  The
research  was  a  survey  with  cross
sectional design. The population was 181
women who had 6-12 month-old babies,
and  100  of  them  were  used  as  the
samples,  taken by using simple  random
sampling  technique.  The  data  were
gathered  by  conducting  interviews  and
using  questionnaires  and  analyzed  by
using  chi  square  test  at  α  =  95%.  The
result  of the research showed that  there
was  the  correlation  of  knowledge  with
breastfeeding  with  exclusive  ASI  in
women who had 6-12 month-old babies at
Kelurahan  Sioldengan,  Rantau  Selatan
Subdistrict,  Labuhanbatu  Regency.  It  is
recommended that  health care providers
at Kelurahan Sioldengan, Rantau Selatan
Subdistrict,  Labuhanbatu  Regency,
increase the collaboration with the Health
Agency  and  hospitals,  puskesmas,  and
maternity  clinics  in  Rantauprapat  in
supervising to increase breastfeeding with
exclusive ASI, to increase counseling for
women,  especially  pregnant  and
breastfeeding women, through health care
providers at Puskesmas about increasing
knowledge of exclusive ASI and the effect
of  giving babies other  food supplements

too  early.  Health  care  providers  should
increase  counseling  directly  or  through
electronic media about the wrong habit of
giving food supplement to babies too early
at Kelurahan Sioldengan, Rantau Selatan
Subdistrict by involving health cadres and
other public institutions. 
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PENDAHULUAN

Air  Susu  Ibu  atau  yang  sering
disingkat  dengan  ASI  merupakan  satu  -
satu nya makanan yang terbaik untuk bayi
karena  memiliki  komposisi  gizi  yang
paling  lengkap  untuk  pertumbuhan  dan
perkembangan  bayi.  Maksud  pemberian
ASI Eksklusif disini adalah pemberian ASI
selama  0-6  bulan  tanpa  makanan
tambahan lain seperti susu formula, jeruk,
madu, air teh dan makanan padat seperti
pisang,  pepaya,bubur  susu,biskuit,bubur
nasi,dan tim sejak lahir hingga bayi umur
6 bulan (Sugiarti, 2011).

WHO  (World  Health  Organization)
merekomendasikan  untuk  menurunkan
angka  kematian  anak  dan  angka
kesakitan  anak  yaitu  sebaiknya  anak
hanya  disusui  dengan  ASI  saja  paling
sedikit  6  bulan.  Makanan  padat
seharusnya diberikan sesudah anak umur
6  bulan,  dan  pemberian  ASI  dilanjutkan
sampai anak umur 2 tahun. (WHO,2013)

Dari  hasil  penelitian  United  Nation
child”s  fund (UNICEF)  Dari  tahun  2005
hingga 2011 didapati bayi Indonesia yang
mendapat  ASI  Eksklusif  selama  bulan
pertama sebanyak 32% dan didapati 50%
anak  diberikan  ASI  eksklusif  sehingga
usia 2 tahun. Tetapi persentase ini masih
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rendah  dibandingkan  dengan  negara
berkembang  lain  seperti  Bangladesh
didapati 43% bayidiberikan ASI Eksklusif
selama  6  bulan  dan  91%  bayi
mendapatkan ASI  sampai  usia  2  Tahun.
(UNICEF, 2011).

Mengacu pada target program tahun
2014 sebesar 80% maka secara nasional
cakupan pemberian  ASI  Eksklusif  0  –  6
bulan   sebesar  52,3%  belum  mencapai
target.  Menurut  Provinsi  hanya  terdapat
satu  provinsi  yang  berhasil  mencapai
target yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat
sebesar  84,7%.  Provinsi  JawaBarat
sebesar  21,8%,  Papua  Barat  sebesar
27,3%,  dan  Sumatera  Utara  sebesar
27,3%  merupakan  tiga  Provinsi  dengan
pencapaian  terendah  (Kemenkes  RI,
2015).

Menurut  Riskesdas  (2010),  Angka
cakupan  ASI  Eksklusif  0  –  6  bulan
sebesar  27,2  %  dan  15,3%  pada
kelompok bayi umur 5 bulan,masih terlalu
rendah karena target cakupan pemberian
ASI  Eksklusif  pada  bayi  kurang  dari  6
bulan adalah 80%. 

Pencapaian  ASI  Eksklusif  di
Indonesia  belum  mencapai  angka  yang
diharapkan  yaitu  sebesar  80%.
Berdasarkan  Laporan  SDKI  tahun  2012
Pencapaian  ASI  Eksklusif  adalah  42%.
Sedangkan  berdasarkan  Laporan  dari
Dinas  Kesehatan  Provinsi  2013,cakupan
ASI Eksklusif 0 – 6 bulan hanya  54,3 %
(Pusdatin,2015)

ASI  eksklusif  yang diberikan kepada
bayi  secara  terus  menerus  selama  6
bulan  tanpa  pemberian  makanan
tambahan  pendamping  ASI  (MP
ASI).WHO-UNICEF  membuat  deklarasi
yang  bertujuan  untuk  melindungi,
mempromosikan dan memberi  dukungan
pada  pemberian  ASI.  Deklarasi  ini
sebagai tujuan global untuk meningkatkan
kesehatan  dan  mutu  makanan  bayi
secara  optimal  maka  semua  ibu  dapat
memberikan  ASI  eksklusif  sejak  lahir
sampai berusia 6 bulan.Setelah berumur
6  Bulan  bayi  diberi  makanan
pendamping/padat yang benar dan tepat.
Sedangkan ASI  tetap  diteruskan  sampai
usia  2  tahun  atau  lebih.persentase  bayi
yang  diberi  ASI  Eksklusif   Kabupaten
Labuhan Batu tahun 2010 –2014  dapat
dilihat dari pencapaian cakupan bayi yang
diberi ASI eksklusif di Kabupaten Labuhan
Batu  dari  tahun  2010  -2014  sangat
fluktuaktif  dimana  pada  tahun  2010

cakupan ASI ekslusif menurun tahun 2011
menjadi  39,04%  pada  tahun  2012
cakupan  naik  45,50%  dan  mengalami
penurunan  yang  cukup  tajam  menjadi
22,01% di tahun 2013  sedangkan tahun
2014 meningkat kembali menjadi 41,76%
dari  jumlah bayi  (0  -  6 bulan) sebanyak
3.647  bayi.  Dengan  demikian  masih
diperlukan  upaya  upaya  untuk
meningkatkan  cakupan  tersebut  antara
lain  meningkatkan  tenaga  konselor  ASI.
Adanya  peraturan  perundangan  tentang
pemberian  ASI  serta  meningkatkan
kegiatan  Edukasi,  Sosialisasi,  Advokasi
kampanye  terkait  pemberian  ASI  dan
meningkatkan  pembinaan  kelompok.
(Profil Labuhan Batu, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Agus
sartono  dan  Hanik  Utaminingrum  di
kelurahan  Muktiharjo  Kidul  Kecamatan
Telogo  Sari  Kota  Semarang  tentang
Hubungan  Pengetahuan  Ibu,Pendidikan
Ibu  dan  Dukungan  Suami  tentang  ASI
Eksklusif  tahun  2012  dengan  besar
sampel  62  orang  yaitu  sebesar  74,2%
memiliki pengetahuan kurang tentang ASI
Eksklusif  dan   11.3% ibu  yang  memiliki
pengetahuan  yang  baik  tentang  ASI
Eksklusif  analisis  logistic  regresi  Linier,
menunjukkan  tidak  ada  hubungan  yang
bermakna  antara  pengetahuan
ibu,pendidikan  ibu  dan  dukungan  suami
dengan  pemberian  ASI  Eksklusif
(p=0,997) dan temuan ini  mencerminkan
bahwa  Pemberian  ASI  Eksklusif  di
wilayah  puskesmas  masih  rendah  di
bandingkan  dengan  cakupan  pemberian
ASI Eksklusif  yaitu target 80%.  

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Reni
Fahriani,  Rinawati  Rohsiswatno,dan
AryonoHendarto  di  RS  St  Carolus,
Jakarta tahun 2012 tentang Faktor  yang
mempengaruhi  Pemberian  ASI  Eksklusif
pada  bayi  cukup  bulan  dengan  sampel
120 sampel  yaitu  Proporsi  ASI  Eksklusif
75% dengan faktor yang paling bermakna
adalah  yang mempengaruhi ASI Eksklusif
adalah  faktor  psikis  ibu,  dukungan
keluarga, pengetahuan ASI Eksklusif dan
konseling ASI. 

Salah satu faktor tidak diberikan nya
ASI Eksklusif yaitu ibu yang bekerja .Hasil
penelitian  Afraina  (2013)  menunjukkan
32,59%  ibu  berhenti  menyusui  karena
alasan  bekerja  dan  89,6%  dan   ibu
memberikan susu formula pada bayinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Adilla
Prabasiwi  dkk  di  kota  TegalKecamatan
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Tegal  Tahun 2014 tentang ASI  Eksklusif
dan Persepsi Ketidakcukupan ASI dengan
besar  sampel  88  ibu  yang  mempunyai
bayi 0 – 6 bulan yaitu persentase PKA di
Kecamatan  Tegal  cukup  besar  yaitu
51,1%  .Variabel  pengetahuan  asupan
energi  dan  IMD  secara  signifikan
berhubungan  dengan  PKA  setelah
dikontrol  status  Gizi,  paritas,rawat
gabung,  dukungan  keluarga,dukungan
tenaga  kesehatan,dan  Pengetahuan
merupakan  faktor  yang  paling  dominan
berhubungan  dengan  Persepsi
Ketidakcukupan ASI 

Assosiasi  Ibu  Menyusui  Indonesia
(AIMI)   yaitu  memiliki  misi  untuk
meningkatkan  angka  ibu  menyusui  dan
bayi  mendapatkan  ASI  Eksklusif
.Menyusui  merupakan  pemberian
makanan  paling  hemat  dan  berkualitas
tanpa membebani perekonomian keluarga
berbeda  dengan  susu  formula,  dapat
meningkatkan  perkembangan  mental
anak,  mengurangi  angka  kematian
anak.Dukungan  dalam  pemberian  ASI
eklusif  bagi  ibu  menyusui  adalah  faktor
yang yang paling berarti bagi ibu  adalah
dukungan  suami  karena  suami  dapat
berperan  aktif  dalam  keberhasilan  ASI
eksklusif  karena  suami  akan  turut
menentukan  kelancaran  refleks
pengeluaran ASI (Milk  Let  Down Reflex)
yang sangat  di  pengaruhi  oleh  keadaan
emosi  dan  perasaan  ibu.Suami  dapat
memberikan dukungan secara emosional
dan  bantuan  bantuan  yang  praktis.
Dukungan suami salah satu faktor penting
dalam  memicu  hormon  prolaktin  yang
dapat  meningkatkan  produksi  ASI.
(Permana Jayanta,2013 ).

Berdasarkan  survey  pendahuluan
yang  dilakukan  peneliti  di  Kelurahan
Sioldengan  Kecamatan  Rantau  Selatan
Kabupaten  Labuhanbatu  pada  Tiga
puluhlima orang ibu yang memiliki bayi 6
– 12 bulan, Dua puluh empat  orang  ibu
(68,57%)  mengatakan  bahwa  mereka
pernah mendengar tentang ASI Eksklusif
tetapi  mereka beranggapan jikadiberikan
ASI, bayi sudah dianggap mendapat ASI
eksklusif  sehingga  bayi  mendapatkan
makanan  dan  minuman  tambahan  tidak
masalah dan selain itu suami memberikan
penuh  pengasuhan  kepada  Ibu.  Lima
orang (14,38%)  ibu mengatakan bahwa
para ibu tidak mempunyai banyak waktu
di  rumah (bekerja)  jadi  hanya  menyusui
bayinya selama 1-2 bulan saja. Dua orang

(5,71%)  ibu beralasan ASI tidak banyak
keluar (ASI sedikit) dan menyusui hanya
satu minggu dan Dua orang (5,71%)  ibu
yang  memberikan  ASI  sampai  delapan
bulan  tetapi  tidak  diberikan  secara
Eksklusif  karena  diberikan  bergantian
bersama susu formula dari  hari  pertama
kelahiran bayi.  Dua orang  ibu (5,71 %)
bahwa ibu tahu tentang ASI Eksklusif dan
ibu memberikan ASI eksklusif  pada bayi
nya dan ibu mendapatkan dukungan serta
dorongan  dari  suami  untuk  memberikan
ASI  Eksklusif.  Berdasarkan  data  yang
ada,  penulis  tertarik  untuk  melakukan
penelitian tentang Determinan pemberian
ASI  Eksklusif  –  survey  pada  ibu  yang
memiliki  bayi  6 – 12 bulan di Kelurahan
Sioldengan  Kecamatan  Rantau  Selatan
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016.

Berdasarkan  latar  belakang  diatas
maka permasalahan dalam penelitian ini
adalah  bagaimana  Determinan
Pemberian ASI Eksklusif  -   survey pada
ibu  memiliki  bayi  6  –  12  bulan  di
Kelurahan  sioldengan   Kecamatan
Rantau Selatan Kabupaten LabuhanBatu
Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  merupakan  jenis
penelitian  survey.  Pendekatan  yang
penulis  gunakan  adalah  rancangan
Retrospektif.  Retrospektif  adalah
penelitian  yang  melihat  ke  belakang
artinya  pengumpulan  data  di  mulai  dari
efek  atau  akibat  yang  telah  terjadi
(Notoadmojo,  2010).  Lokasi  dalam
penelitian  ini  adalah  Di  Kelurahan
Sioldengan  Kecamatan  RantauSelatan
Kabupaten  LabuhanBatu.  Penelitian  ini
dimulai pada bulan Februari– Juli 2016.

Populasi  dalam penelitian  ini  adalah
seluruh  ibu  yang  memiliki  bayi  6  -  12
bulan   di   kelurahan  siol  dengan
Kecamatan  Rantau  Selatan  Kabupaten
Labuhan Batu. Populasi dalam penelitian
ini sebanyak 181 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan  Pengetahuan  Ibu  dengan
Pemberian ASI  Eksklusif  di Kelurahan
Siol dengan  Kecamatan  Rantau
Selatan

Hal  ini  sesuai  dengan  teori  yang  di
kemukakan  oleh  Notoadmodjo
Pengetahuan merupakan hasil  dari tahu,
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dan  ini  terjadi  setelah  orang  melakukan
penginderaan  terhadap  suatu  objek
tertentu.  Penginderaan  terjadi  melalui
pancaindra  manusia,  yakni  indra
penglihatan,  pendengaran,  penciuman,
rasa  dan  raba.  Menurut  tim  kerja  dari
WHO,  Pengetahuan  diperoleh  dari
pengalaman  sendiri  atau  pengalaman
orang lain. Dengan kata lain semakin baik
tingkat  pengetahuan  respon  maka  akan
berbanding  lurus  dengan  tindakannya
dengan ini berkaintan dengan pemberian
asi eksklusif. (Notoadmodjo,2010).

Pengetahuan  merupakan  domain
yang sangat  penting  untuk  terbentuknya
perilaku  seseorang,  sehingga  perilaku
yang  di  dasari  oleh  pengetahuan  akan
lebih  langgeng  dari  pada  perilaku  yang
tidak didasari oleh pengetahuan.

Menurut  Gita  Apprilia  (2013)  bahwa
pengetahuan  ibu  tentang  ASI  di  desa
Harjobinangun  Kabupaten  Purworejo
Kecamatan  Grabag  jawa  tengah  bahwa
24  orang  (54,5%)  termasuk  dengan
kategori  baik  dan  ada  hubungan  tingkat
pengetahuan ibu dengan pemberian ASI
Eksklusi

Tabel 1. Hubungan Faktor  Pengetahuan dengan Pemberian Asi Eksklusif  di Kelurahan
Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Tahun 2016

Faktor Pengetahuan
Pemberian ASI Eksklusif

RP
(95% CI)

P
ValueYa Tidak Total

n % n % n
Pengetahuan
Baik 54 77.1 16 22.9 70 3.792 0.000
Buruk 4 13.3 26 86.7 30 2.411-5.962

Hasil  analisis  antara  hubungan
pengetahuan  ibu  dengan  pemberian  asi
eksklusif  diperoleh  bahwa  sebanyak  54
(77.1%) dari 70 orang responden dengan
tingkat pengetahuan baik memberikan asi
eksklusif  kepada  bayinya  dan  sebanyak
26 (86.7%) dari 30 orang dengan tingkat
pengetahuan buruk tidak memberikan asi
eksklusif  kepada  bayinya  di  Kelurahan
Sioldengan  Kecamatan  Rantau  Selatan
Tahun 2016. Hasil  uji statistik chi-square
menunjukkan bahwa nilai  p< 0.05  maka
dapat  disimpulkan  ada  hubungan
pengetahuan  dengan  pemberian  asi
eksklusif  di  Kelurahan Sioldengan
Kecamatan Rantau Selatan Tahun 2016.
Dari hasil analisis diperoleh pula nilai RP
=  3.792  (95%  CI:  2.411-5.962),  artinya
tingkat  pengetahuan  yang  baik  3.7  kali
lebih  besar  memberikan  asi  eksklusif
kepada  bayinya  dibandingkan  dengan
tingkat pengetahuan yang buruk.

Semakin baik tingkat pengetahuan ibu
terhadap  pemberian  asi  eksklusi  maka
akan semakin baik pula tingkat pemberian
asi eksklusif kepada bayi. Hal ini berjalan
searah dan positif saling berkaitan dimana
dapat  dilihat  dari  hasil  uji  analisis  uji
regresi  logistik  berganda  menunjukkan
bahwa  variabel  yang  paling  dominan
memengaruhi  pemberian asi  eksklusif  di
Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau
Selatan adalah  variabel  pengetahuan

yaitu pada nilai koefisien regresi exp (B)
19.679.  Hal  ini  menunjukkan  variabel
tersebut  memiliki  pengaruh  yang
signifikan  terhadap  pemberian  asi
eksklusif  di  Kelurahan  Sioldengan
Kecamatan  Rantau  Selatan.  Variabel
pengetahuan diperoleh nilai Exp (B) atau
Odds  Ratio  (OR)  sebesar  19.679  pada
Confidence  Interval 95%  yaitu  antara
5.918  sampai  65.433,  sehingga  dapat
disimpulkan  bahwa  ibu  dengan  tingkat
pengetahuan  buruk  mempunyai
kemungkinan 19,6 kali tidak memberikan
asi  eksklusif  dibandingkan  dengan  ibu
yang memiliki pengetahuan baik.

Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat
diketahui bahwa tingkat pengetahuan ibu
di  Kelurahan  Sioldengan  tergolong  baik
untuk  pemberian  asi  eksklusif.  Hal  ini
dapat  terjadi  karena  para  ibu
mendapatkan  informasi  yang  cukup
tentang  pentingnya  pemberian  asi
eksklusif.  Peran  petugas kesehatan  dan
kader  puskesmas  di  Kelurahan
Sioldengan  dalam  menyampaikan
informasi tentang pentingnya asi eksklusif
untuk bayi tersampaikan dengan baik.

Hal  ini  sesuai dengan  teori  yang  di
oleh  Green  yang  di  kutip  Notoadmojo
(2007)  menyatakan  bahwa  sumber
informasi  yang  di  dapatkan  dan
tersampaikan  baik  dapat  mendorong
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seseorang  untuk  meningkatkan
pengetahuannya. 

Hubungan  Kesibukan  Ibu dengan
Pemberian ASI  Eksklusif  di Kelurahan
Siol dengan  Kecamatan  Rantau
Selatan

Kesibukan adalah kegiatan sehari hari
yang  di  lakukan  oleh  ibu  baik  di  dalam
rumah maupun diluar rumah. Dalam Era
Globalisasi  banyak  ibu  yang  sibuk
bekerja,  keadaan  ini  sering  menjadi
kendala  bagi  ibu untuk memberikan ASI
eksklusif  kepada  bayinya.  sehingga
pemberian  ASI  Eksklusif  mungkin  tidak
tercapai. Agar ibu yang bekerja juga dapat
memberikan ASI eksklusif kepada bayinya
perlu  pengetahuan  dan  cara  pemberian
ASI  yang  benar.  (A.Wawan   dan  Dewi
M,2011).

Menurut  Desfi  Lestari  dkk  (2013)
dengan judul penelitian Hubungan tingkat
pengetahuan  ibu  tentang  ASI  dengan
pemberian ASI Eksklusif di kelurahan fajar
bulan,  Lampung bahwa diperoleh  angka
yang  cukup  tinggi  pada  ibu  yang  tidak
bekerja  yaitu  74  responden  (  86%)
sedangkan  ibu  yang  bekerja  hanya  12
responden  (14%),  bahwa  penelitian  ini
tidak  ada  hubungan  yang  bermakna
antara  pekerjaan  ibu  dengan pemberian
ASI yaitu p=0,754 (>0,05).

Menurut  penelitian  Tessy
mamonto(2012)  dengan  judul  penelitian
Faktor  faktor  yang berhubungan dengan
pemberian  ASI  Eksklusif  pada  bayi  di
wilayah  kerja  puskesmas  kotobangun
kecamatan  kotomobagu  timur  kota
kotamobagu bahwa tidak  ada  hubungan
yang  bermakna  antara  pekerjaan  ibu
dengan pemberian ASI Eksklusif

Tabel 2. Hubungan Faktor Kesibukan dengan Pemberian Asi Eksklusif di Kelurahan Siol
dengan Kecamatan Rantau Selatan Tahun 2016

Faktor Kesibukan
Pemberian ASI Eksklusif

RP
(95% CI)

P
ValueYa Tidak Total

n % n % N
Kesibukan
Bekerja 10 58.8 7 41.2 17 1.024 1.000
Tidak bekerja 48 57.8 35 42.2 83 550-1.907

Hasil  analisis  antara  hubungan
kesibukan  ibu  dengan  pemberian  asi
eksklusif  diperoleh  bahwa  sebanyak  10
dari  17  orang  (58.8%) ibu  bekerja  yang
memberikan asi eksklusif kepada bayinya
dan sebanyak 35 dari  83 orang (42.2%)
ibu tidak bekerja yang tidak memberikan
asi eksklusif kepada bayinya di Kelurahan
Sioldengan  Kecamatan  Rantau  Selatan
Tahun 2016.

Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat
diketahui  bahwa  kesibukan  ibu  tidak
mempengaruhi  pemberian  asi  eksklusif
kepada  bayinya  di  Keluahan  Sioldengn
Kecamatan  Rantau  Selatan.  Hal  ini
terlihat  dari  17  orang  ibu  yang  memiliki
kesibukan  di  luar  rumah  terdapat  10
orang  ibu  yang  tetap  memberikan  asi
eksklusif  kepada  bayinya,  hal  ini  dapat
terjadi  karena  tingkat  pengetahuan  ibu
yang  baik.  Para  ibu  mengerti  dan  tahu
bahwa  asi  tidak  dapat  basi  dan  dapat
dilakukan pemerahan atau  memasukkan
ke dalam botol  untuk di  simpan jika  ibu
tidak  bisa  memberikan  lansung  melalui
proses menyusui. Maka dari itu meskipun
ibu memiliki kesibukan di luar rumah dan
harus  meninggalkan  bayinya  tidak
menghalangi  ibu  untuk  memberikan  asi
eksklusif.

Hubungan  Pendapatan  Keluarga
dengan  Pemberian  ASI  Eksklusif  di
Kelurahan  Sioldengan  Kecamatan
Rantau Selatan

Hasil   uji  statistik  chi-square
menunjukkan bahwa nilai  p> 0.05  maka
dapat  disimpulkan  tidak  ada  hubungan
pendapatan  keluarga  dengan pemberian
asi  eksklusif  di  Kelurahan Sioldengan
Kecamatan Rantau Selatan Tahun 2016.
Dari hasil analisis diperoleh pula nilai RP
=1.456 (95% CI: 929 – 2.283), artinya ibu
dengan pendapatan keluarga ≥1.870.000
1,4  kali  kemungkinan  memberikan  asi
eksklusif  dibandingkan  dengan  ibu
dengan pendapatan keluarga <1.870.000.

Pendapatan   adalah  jumlah
pendapatan  yang  diterima  oleh  para
anggota masyarakat  untuk jangka waktu
tertentu  sebagai  balas  jasa  atas  faktor
faktor produksi yang mereka sumbangkan
dalam  turut  serta  membentuk  produk
nasional.atau  uang  yang  diterima  oleh
seseorang dan perusahaan dalam bentuk
gaji,upah,sewa bunga dan laba termasuk
juga  beragam  tunjangan  seperti
kesehatan  dan  pensiun
(Suparyanto,2014).

Menurut  Dwi  sarbini  dkk  (2010)
dengan  penelitian  hubungan  antara
tingkat  pendapatan  kelurga  dengan
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pemberian ASI Eksklusif bahwa tidak ada
hubugan  bermakna  antara  tingkat
pendapatan  keluarga  dengan pemberian
ASI  Eksklusif  dan  pemberian  ASI

Eksklusif  tidak  hanya  di  pengaruhi  oleh
tingkat   pendapatan  namun  juga
dipengaruhi oleh faktor social budaya dan
faktor demografi.

Tabel  3.  Hubungan  Faktor  Pendapatan  Keluarga  dengan  Pemberian  ASI  Eksklusif  di
Kelurahan  Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Tahun 2016

Faktor Pemungkin
Pemberian ASI Eksklusif RP

(95% CI)
P

ValueYa Tidak Total
n % n % N

Pendapatan
Keluarga
≥ 1.870.000 42 63.6 24 36.4 66 1.456 0.168
< 1.870.000 16 47.1 18 52.9 34 929-2.283

Berdasarkan  hasil  analisis  Bivariat
antara  variabel  pendapatan  keluarga
dengan  pemberian  asi  eksklusif  di
Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau
Selatan  ditemukan  bahwa  hasil  analisis
antara  hubungan  pendapatan  keluarga
dengan pemberian asi eksklusif diperoleh
sebanyak  42  dari  66  orang  (63.6%)
dengan  pendapatan  ≥1.870.000
memberikan asi eksklusif kepada bayinya
sedangkan  18  dari  34  orang  (52.9%)
dengan pendapatan keluarga <1.870.000
tidak  memberikan  asi  eksklusif  di
Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau
Selatan Tahun 2016.

Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat
diketahui  bahwa  pendapatan  keluarga
tidak memiliki  hubungan yang bermakna
dengan  pemberian  asi  eksklusif  di
Kelurahan  Sioldengan.  Hal  ini  terjadi
karena  tingkat  kesadaran  dalam
pemberian  asi  eksklusif  terbilang  baik.
Tinggi  rendah  nya  penghasilan  keluarga
tidak memiliki hubungan lansung dengan
pemberian  asi  eksklusif,  karena  pada
dasarnya asi  eksklusif  adalah murni  dari
ibu  dan  tidak  bisa  di  perjual  belikan.
Kemampuan  keluarga  secara  financial
yang  mampu  memberikan  susu  formula
dengan merk dagang yang mahal hanya
menjadi tambahan asupan untuk bayinya.
Tingkat  pengetahuan  tentang  manfaat
yang  di  dapatkan  dari  asi  dibandingkan
dengan  susu  formula  menjadi
pertimbangan ibu  untuk  memberikan  asi

eksklusif  kepada  bayinya.  Selain  untuk
kesehatan  ibu  sendiri  memberikan  asi
eksklusif juga lebih efisien dan murah jika
di bandingkan dengan memberikan susu
formula.

Hubungan  Dukungan  Suami  dengan
Pemberian ASI  Eksklusif  di Kelurahan
Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan

Dukungan  adalah  sesuatu  yang
didukung, dorongan atau untuk memberi
semangat  kepada  seseorang  (KBBI,
2005). Dukungan  adalah  suatu  upaya
yang  diberikan  kepada  orang  lain,  baik
moril  maupun  materil  unruk  memotivasi
orang  tersebut  dalam  melaksankan
kegiatan (Sarwono,2003).

Suami  mempunyai  peran  memberi
dukungan dan ketenangan bagi ibu yang
sedang menyusui,  dalam praktek sehari-
hari  tampaknya  peran  ayah  ini  justru
sangat  menentukan  keberhasilan
menyusui.  Hal  ini  mencakup  seberapa
jauh  keterampilan  masing-masing
maupun  ibu  dalam  menata  dirinya,
dengan  melatih  menata  diri  secara  lahir
batin,  produksi  ASI pun  menjadi  lebih
lancar dengan kualitas yang makin baik.
Perlu diingat bahwa ASI yang diproduksi
untuk  ibu  tidak  lepas  dari  keselarasan
pikiran  dan  jiwa  dari  kedua  orangtua.
Melalui  ASI,  pikiran  dan  jiwa  bayi
ditumbuhkembangkan  menjadi  karakter
yang kuat, cerdas dan bijaksana.

Tabel 4. Hubungan Faktor Dukungan Suami dengan Pemberian ASI Eksklusif di Kelurahan
Siol dengan Kecamatan Rantau Selatan Tahun 2016

Faktor Penguat Pemberian ASI Eksklusif RP P
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(95% CI) Value
Ya Tidak Total 

n % n % n %
Dukungan Suami
Ya 35 56.5 27 34.5 52 100,0 1.072 0.848
Tidak 23 60.5 15 39.5 48 100,0 765-1.502

Berdasarkan  hasil  analisis  Bivariat
antara variabel  dukungan suami dengan
pemberian  asi  eksklusif  di  Kelurahan
Sioldengan  Kecamatan  Rantau  Selatan
Tahun  2016 ditemukan  bahwa  hasil
analisis  antara  hubungan  dukungan
suami  dengan  pemberian  asi  eksklusif
diperoleh  sebanyak  35  dari  62  orang
(56.5%) suami memberikan dukungannya
untuk  ibu  memberikan  asi  eksklusif
sedangkan  15  dari  38  (39.5)  orang
responden  suami  tidak  memberikan
dukungan  kepada  ibu  untuk  pemberian
asi  eksklusif  di  KelurahanSioldengan
Kecamatan Rantau Selatan.

Hasil   uji  statistik  chi-square
menunjukkan bahwa nilai  p> 0.05  maka
dapat  disimpulkan  tidak  ada  hubungan
dukungan  suami  dengan  pemberian  asi
eksklusif  di  KelurahanSioldengan
Kecamatan Rantau Selatan Tahun 2016.
Dari hasil analisis diperoleh pula nilai RP
= 1.072 (95% CI: 765 – 1.502), artinya ibu
dengan  dukungan  suami  1  kali
kemungkinan  lebih  besar  untuk
memberikan  asi  eksklusif  dibandingkan
dengan ibu yang tanpa dukungan suami.

Menurut asumsi peneliti  berdasarkan
hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa
terdapat  35  orang  dari  52  orang  suami
yang mendukung ibu  untuk  memberikan
asi eksklusif kepada bayinya di Kelurahan
Sioldengan. Meskipun suami memberikan
dukungan  akan  tetapi  pengambal
keputusan terakhir  tetap kembali kepada
ibu.  Dukungan  suami  kepada  ibu  tidak
berhubungan  karena  bentuk  dukunga
tersebut tidak nyata terlihat. Kebanyakan
suami  di  Kelurahan  Sioldengan  hanya
menyatakan  niat  dukungan  nya  saja
tanpa  melalukan  tindakan  yang  berarti
seperti mencari informasi yang baik untuk
ibu tentang penting nya memberikan asi
eksklusif tidak hanya baik untuk ibu akan
tetapi baik untuk ibu sendiri. Peran suami
sebagai  kepala  rumah  tangga  yang
mencari  nafkah keluarga menjadi  alasan
suami  mengapa  dukungan  yang  di
sampaikan tidak terlihat dengan nyata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang

telah disampaikan pada bab sebelumnya
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengetahuan berhubungan signifikan

dengan  Pemberian  ASI  Eksklusif  di
Kelurahan  Sioldengan   Kecamatan
Rantau  Selatan   Kabupaten
Labuhanbatu  tahun  2016 (p-
value=0,000 dan Exp(B) = 19,679).

2. Kesibukan  Ibu  tidak  berhubungan
dengan  pemberian  ASI  Eksklusif  di
Kelurahan  Sioldengan  Kecamatan
Rantau  Selatan   Kabupaten
Labuhanbatu tahun 2016.

3. Pendapatan  Keluarga  tidak
berhubungan  signifikan  dengan
Pemberian  ASI  Eksklusif  di
Kelurahan  Sioldengan  Kecamatan
Rantau  Selatan   Kabupaten
Labuhanbatu tahun 2016.

4. Dukungan Suami tidak berhubungan
dengan  Pemberian  ASI  Eksklusif  di
Kelurahan  Sioldengan  Kecamatan
Rantau  Selatan   Kabupaten
Labuhanbatu tahun 2016.

Saran
Saran-saran  disampaikan  kepada

beberapa  pihak  berkaitan  dengan  hasil
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Camat

Kecamatan  Rantau  Selatan
Kabupaten Labuhanbatu 
Disarankan  kepada  Camat  untuk
melakukan kerjasama lintas sektoral
terutama dengan instansi kesehatan
(Puskesmas  Sigambal)  melakukan
penyuluhan atau promosi kesehatan
tentang  Pemberian  ASI  Eksklusif
pada  ibu  ibu  terutama  pada  ibu
hamil, Nifas.

2. Tenaga
kesehatan 
Disarankan  kepada  tenaga
kesehatan  untuk  memberikan
melakukan  penyuluhan  atau
pendidikan  kesehatan  kepada
masyarakat  terutama  dalam
Pemberian ASI Eksklusif. 

3. Ibu 
Disarankan  pada  Ibu  untuk  turut
melakukan Pemberian Asi Eksklusif
Karena  Pemberian  Asi  Eksklusif
sangat  menguntungkan  pada  ibu
tersebut  maupun  bayinya  sehingga
program  pemerintah  untuk
mensejahterakan  masyarakat
dengan  memiliki  jumlah  anak  yang
ideal tercapai. 
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4. Peneliti
selanjutnya 
Disarankan  untuk  melakukan
penelitian  lanjutan  tentang
pemberian  ASI  Eksklusif  dengan
menggunakan  variabel  dan  tempat
penelitian  yang  berbeda   sehingga
dapat  melengkapi  hasil  penelitian
yang telah ada.

5. Tokoh Agama
Disaran  kan  melalui  Kepala
Kelurahan,  Perangkat  desa,tokoh
masyarakat  untuk  saling  bekerja
sama memberikan dukungan dalam
hal  pemberian  ASI  Eksklusif,
memberikan  contoh  yang  baik,
memberikan  penguatan  bahwa  ASI
adalah  yang  terbaik,Memberikan
informasi  tentang  budaya  budaya
yang  mendukung  keberhasilan  ASI
Eksklusif,  Meluruskan  yang  tidak
benar  yang  berhubungan  dengan
ASI.  
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