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ABSTRACT 
 
Background: Based on data from health centers Tamamaung in 2008 showed that the 
percentage of infants given exclusive breastfeeding at age 0-6 months was 16% and 14% 
in 2009. While the minimum service standards exclusive breastfeeding was 80%. 
  
Objective: To determine factors associated with exclusive breastfeeding in infants 6-11 
months in the Tamamaung Village, helath center Tamamaung Makassar. 
  
Methods: This study was a cross sectional study. The sample were infants 6-11 months 
in the Tamamaung village areas. Sampling was purposive sampling technique. 
  
Results: There were association between occupation of mother (p=0.001) and  
perception of colostrums (p=0.001) with exclusive breastfeeding. 
 
Conclusion: There is a relationship between occupation of mother and the perception of 
colostrum with exclusive breastfeeding. It is recommended to mothers who have children 
age 0-6 months to give exclusive breastfeeding.  
 
Keyword: exclusive breastfeeding, occupation of mother, and perceptions of colostrum 

 
PENDAHULUAN 

Banyak faktor yang mempengaruhi 
seorang ibu dalam menyusui bayinya, 
beberapa peneliti yang telah dilakukan 
didaerah pekotaan dan perdesaan di 
Indonesia dan Negara berkembang lainnya, 
menunjukkan bahwa faktor sistem dukungan, 
pengetahuan ibu terhadap ASI, promosi susu 
formula dan makanan tambahan mempunyai 
pengaruh terhadap praktek pemberian ASI. 
Pengaruh-pengaruh tersebut dapat 
memberikan dampak negatif maupun  positif 
dalam memperlancar pemberian ASI eksklusif 
(Santosa, 2004). 

Menurut WHO setiap tahunnya sekitar 
132.000 bayi meninggal sebelum usia 1 tahun. 
AKB di Indonesia sendiri adalah sebesar 35 
per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003) 
masih di atas negara-negara seperti Malaysia, 
Thailand, Filipina, dan Singapura. Sekitar 40% 
kematian bayi tersebut terjadi pada bulan 
pertama kehidupannya (Dep.Kes RI, 2005). 

Berdasarkan survei yang dilakukan 
oleh Hellen Keller International pada tahun 
2002 di Indonesia, diketahui bahwa rata-rata 
bayi Indonesia hanya mendapatkan ASI 
eksklusif selama 1,7 bulan. Berdasarkan WHO 

yang dituangkan dalam Kepmen No. 450 
tahun 2004 menganjurkan agar bayi diberi ASI 
eksklusif selama 6 bulan. Turunnya angka ini 
terkait pengaruh sosial budaya dimasyarakat, 
yang menganjurkan supaya bayi diberi 
makanan tambahan sebelum berusia 6 bulan 
(Prasetyono, 2009). 

Di Sulawesi Selatan pada tahun 2006 
persentase balita yang pernah diberi ASI 
menurut lamanya disusui yakni sebanyak 0 
bulan (1,35%), 1-5 bulan (8,42%), 6-11 bulan 
(14,26%), 12-17 bulan (32,24%), 18-25 bulan 
(17,52%) serta lebih dari 24 bulan anak di 
susui (26,20%) (BPS, 2006). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 
puskesmas Tamamaung pada tahun 2008 
menunjukkan bahwa persentase bayi yang di 
berikan ASI ekslusif  pada usia 0-6 bulan 
adalah  sebesar 16% sedangkan pada tahun 
2009 bayi yang diberikan ASI eksklusif 0-6 
bulan adalah sebesar  14 %. Sedangkan 
standar pelayanan minimum bayi yang 
menerima ASI eksklusif adalah 80% 
(SK/Menkes No. 1457/2003 dalam Bustan, 
2006).
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METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adalah penelitian analitik 

dengan desain Cross Sectional Study. yaitu 
untuk mengetahui hubungan antara 
pendidikan ibu, pekerjaan ibu, persepsi 
kolostrum, paritas, jarak kelahiran, penolong 
persalinan, tempat persalinan, dukungan 
suami dengan pemberian Asi Ekslusif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu 
yang memiliki bayi  6-11 bulan di kelurahan 
tamamaung  wilayah kerja  Puskesmas 
Tamamaung dengan jumlah populasi 
sebanyak 788 orang. Sampel dalam penelitian 
ini adalah semua ibu yang memiliki bayi 6-11 
bulan yang berada di kelurahan Tamamaung 
Wilayah kerja puskesmas Tamamaung 

sebanyak 86 responden. Pengambilan sampel 
dalam penelitian ini dilakukan dengan tekhnik 
purposive sampling. 

Data primer dilakukan dengan 
wawancara langsung terhadap responden 
dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 
telah tersedia (kuesioner). Data sekunder 
diperoleh dari hasil pencatatan dan pelaporan 
dipuskesmas Tamamaung. Pengolahan data 
dilakukan dengan menggunakan aplikasi 
program  komputer  SPSS dan disajikan dalam 
bentuk tabel dan narasi. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan uji Chi-
Square dengan tingkat kemaknaan 95% (α = 
0,05).

 
HASIL PENELITIAN 
Karakteristik Variabel Penelitian 
Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar 
ibu berumur 20 – 35 tahun sebanyak 87,2%. 
Pendidikan ibu sebagian besar SMA sebanyak 
32,5%. Pekerjaan ibu sebagian besar ibu 
rumah sebanyak 83,7%. Responden lebih 
banyak yang tidak bekerja di luar rumah 
sebesar 83,7%. Persepsi kolostrum lebih 
banyak yang tidak tahu sebesar 46,5%. 
Paritas lebih banyak > 1 sebesar 59,3%. Jarak 
kehamilan lebih banyak > 2 tahun sebesar 
90,1%. Penolong persalinan sebagian besar di 
tolong oleh dokter sebanyak 56,9%. Tempat 
persalinan sebagian besar di Rumah Sakit 
sebanyak 67,4%, dan sebagian besar ibu tidak 
memberikan asi ekslusif sebanyak 62,8%. 
Analisis Bivariat 

Tabel 1 
Karakteristik Variabel Penelitian  

di Puskesmas Tamamaung Kelurahan 
Tamamauang Makassar 

Tahun 2010 
 

Variabel n % 

Umur Ibu (tahun) 
<  20 tahun 
20 – 35 tahun 
> 35 tahun 

 
3 
75 
8 

 
3,4 
87,2 
9,3 

Pendidikan Ibu 
Tidak pernah sekolah 
Tidak Tamat SD 
SD 
SMP 
SMA 
PT 

 
7 
5 
20 
19 
28 
7 

 
8,1 
5,8 
23,2 
22,0 
32,5 
8,1 

Pekerjaan Ibu 
Buruh harian 
Wiraswasta 
PNS 

 
4 
2 
7 

 
4,6 
2,3 
8,1 

IRT 
Kerja Toko 

72 
1 

83,7 
1,16 

Kerja Luar Rumah 
Ya 
Tidak 

 
14 
72 

 
16,3 
83,7 

Persepsi Kolostrum 
Basi 
Tidak Tahu 
Kolostrum 

 
13 
40 
33 

 
15,1 
46,5 
38,3 

Paritas 
Paritas 1 
Paritas > 1 

 
35 
51 

 
40,6 
59,3 

Jarak Kelahiran  
< 2 tahun 
> 2 tahun 

 
5 
46 

 
9,8 
90,1 

Penolong Persalinan 
Dukun 
Bidan 
Dokter 

 
8 
29 
49 

 
9,30 
33,7 
56,9 

Tempat Persalinan 
Rumah 
Puskesmas 
Rumah Sakit 
Rumah Sakit Bersalin 

 
11 
15 
58 
2 

 
12,7 
17,4 
67,4 
2,3 

Asi Ekslusif  
Tidak 
Ya 

 
54 
32 

 
62,8 
37,2 

 
Hubungan antara pekerjaan ibu dengan 
pemberian ASI Eksklusif 

Hubungan antara pekerjaan ibu 
dengan pemberian ASI Eksklusif  dari 14  
responden (16,2%) yang bekerja lebih banyak 
yang tidak memberikan ASI Eksklusif sebesar 
14 responden (100%) dibandingkan yang ASI 
Eksklusif sebesar 0 responden (0%). 
Sedangkan dari 72 responden (83,7%) yang 
tidak bekerja dan tidak memberikan ASI 
eksklusif sebesar 40 responden (55,6%) dan 
yang ASI eksklusif sebesar 32 responden 
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(44,4%) . Hasil analisis statistik menunjukkan 
bahwa ada hubungan antara pekerjaan 
dengan pemberian ASI Eksklusif dengan nilai 

ρ = 0,001 < 0,05, selanjutnya dapat dilihat 
pada tabel berikut : 

 
Tabel 2 

Hubungan Pekerjaan ibu dengan Pemberian ASI Eksklusif di Kelurahan  
Tamamaung Wilayah Kerja Puskesmas TamamaungMakassar   

Tahun 2010 
 

Pekerjaan 
Pemberian ASI 

Jumlah  

Nilai ρ  
Tidak Eksklusif ASI Eklusif 

n % n % n % 
Bekerja 

Tidak bekerja 
14 
40 

100 
55,6 

0 
32 

0 
44,4 

14 
72 

16,2 
83,7 

 
0,001 

Jumlah 54 62,8 32 37,2 86 100 
 

Hubungan antara persepsi kolostrum  dengan 
pemberian ASI Eksklusif 

Hubungan antara persepsi kolostrum  
dengan pemberian ASI Eksklusif dari 13 
responden (15,1%) menurut persepsi 
kolostrum yang mengatakan basi yang tidak 
memberikan ASI Eksklusif sebesar 13 
responden (100%) dan yang memberikan ASI 
Eksklusif sebesar 0 responden (0%),  dan 
yang memberi ASI Eksklusif menurut persepsi 

kolostrum yang mengatakan tidak tahu dan 
kolostrum sebesar 73 responden (84,8%), 
tidak memberikan ASI Eksklusif  sebesar 41 
responden (56,2%) dan yang ASI Eksklusif  
sebesar 32 responden (43,8%). Hasil analisis 
statistik menunjukkan bahwa  ada hubungan 
antara persepsi kolostrum dengan pemberian 
ASI Eksklusif dengan nilai ρ = 0,001 < 0,05, 
selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

 
Tabel 3 

Hubungan   Persepsi  kolostrum dengan   Pemberian  ASI  Eksklusif  di  
Kelurahan Tamamaung Wilayah Kerja Puskesmas  

Tamamaung Makassar   
Tahun 2010 

 

Persepsi kolostrum 
Pemberian ASI 

Jumlah 
 

Nilai ρ  Tidak Eksklusif ASI Eklusif 
n % n % n % 

Tidak memberi 
Memberi 

13 
41 

100 
56,2 

0 
32 

0 
43,8 

13 
73 

15,1 
84,8 

 
0,001 

Jumlah 54 62,8 32 37,2 86 100 
          
PEMBAHASAN 

Pekerjaan berkaitan dengan 
pemberian ASI. Ibu yang bekerja cenderung 
memiliki waktu yang sedikit untuk menyusui 
bayinya akibat kesibukan kerja. Sedangkan ibu 
yang tidak bekerja (ibu rumah tangga) 
mempunyai waktu yang cukup untuk menyusui 
bayinya (Amiruddin,2006).  

Hasil penelitian diperoleh bahwa 
responden yang tidak bekerja sebanyak 72 
orang (87,3%) sedangkan yang bekerja  
sebanyak 14 orang (16,2%). 

Bila dikaitkan dengan pemberian ASI 
Eksklusif ternyata dari 72 orang (87,3%) yang 
tidak bekerja lebih banyak yang tidak 
memberikan ASI Eksklusif sebesar 40 anak 
(55,6%) dibandingkan yang memberikan ASI 

Eksklusif sebanyak 32 anak (37,2%). 
Responden yang bekerja sebanyak 14 orang 
(16,2%) yang tidak memberikan ASI Eksklusif 
sebanyak 14 anak (100%) dan ASI Eksklusif 
sebanyak 0 anak (0%). 

Hasil analisis statistik secara bivariat 
diperoleh bahwa ada hubungan antara 
pekerjaan dengan pemberian ASI Eksklusif di 
kelurahan Tamamaung Wilayah kerja 
Puskesmas Tamamaung Makassar dengan  
nilai  ρ = 0,001 < 0,05. 

Hal ini terjadi karena pada saat 
melakukan penelitian ditemukan bahwa 
keseluruhan ibu yang bekerja tidak 
memberikan ASI Eksklusif ini dikarenakan ibu 
yang bekerja memilih susu formula kepada 
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bayinya karena mempunyai kesibukan bekerja 
diluar rumah, ibu yang bekerja diluar rumah 
bekerja sebagai buruh harian (tukang cuci), 
wiraswasta (pedagang), PNS, kerja toko, 
memungkinkan ibu susah untuk memberikan 
ASI Eksklusif kepada bayinya dikarenakan 
kesibukan ibu bekerja diluar rumah dan rata - 
rata ibu yang bekerja memilih susu formula 
dikarenakan lebih cepat dan praktis dan anak 
mudah dibawa kemana-mana dengan susu 
botol dan anak bisa ditinggal kapan saja. 
Sementara sewaktu bekerja sebagian besar 
responden menitipkan anaknya kepada orang 
tuanya (nenek) sibayi.  

Pada ibu yang bekerja sebagai PNS 
rata-rata mendapat cuti bersalin namun rata-
rata ibu yang memperoleh cuti bersalin hanya 
memberikan ASI selama 2 bulan dan 
selanjutnya dialihkan ke susu formula 
dikarenakan ibu harus kembali bekerja dan 
pada umumnya responden tidak memiliki 
tempat penitipan anak dan fasilitas tempat 
penyimpanan ASI ditempat kerja, rendahnya 
pemberian ASI eksklusif pada ibu yang bekerja 
sangat erat kaitannya dengan dengan 
kebijakan-kebijakan yang ada ditempat kerja. 
Ada tidaknya kelonggaran ditempat kerja, 
disediakannya tempat penitipan anak, serta 
disediakannya tempat penyimpanan ASI 
ditempat kerja. Ibu yang bekerja ternyata 
sudah mengetahui tentang mempertahankan 
produksi ASI yaitu dengan memompa pada 
saat bekerja namun pada kenyataanya ibu 
mengatakan lebih repot dan ibu hanya 
menyusui pada malam hari saja. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Zamri Amin (2001) yang 
menyatakan bahwa ada hubungan antara 
pekerjaan ibu dengan pemberian ASI Eksklusif 
dimana salah satu sebab ibu bekerja tidak 
sepenuhnya menyusui karena ibu belum 
berupaya optimal, kurang dukungan dari 
keluarga, masyarakat pelayanan kesehatan 
dan kurangnya dukungan dari lingkungan kerja 
serta ibu lebih mementingkan dalam 
membantu ekonomi keluarga. 

Kolostrum terdapat pada ASI dengan 
jumlah yang tidak banyak tetapi kaya akan zat-
zat yang bergizi dan sangat baik untuk 
dikonsumsi bayi. Tetapi karena faktor 
kekurangtahuan atau kepercayaan yang salah, 
banyak ibu yang baru melahirkan tidak 
memberikan kolostrum pada bayinya. Mereka 
berpendapat dan percaya bahwa kolostrum 
akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan 
anak (Winarno, 1992 dalam Rahayuningsih 
2005). 

Diberbagai kalangan masyarakat 
masih banyak adanya kepercayaan bahwa ASI 
pertama (yang berwarna kekuningan) tidak 
baik bagi bayi, ASI harus dibuang dulu 
sebelum disusukan. Alasannya, ASI yang 
keluar adalah ASI lama (basi) (Suryoprajogo 
Nadine, 2009) 

Hasil penelitian diperoleh bahwa 
responden dengan persepsi kolostrum yang 
mengatakan basi 13 orang (100%), yang 
mengatakan tidak tahu sebesar 40 (46,5%), 
sedangkan yang mengatakan kolostrum 
sebesar 33 (38,3%). 

 Bila dikaitkan dengan pemberian ASI 
Eksklusif ternyata dari 13 orang (100%) yang 
persepsi kolostrum adalah basi lebih banyak 
yang tidak memberikan ASI Eksklusif sebesar 
13 anak (100%) dibandingkan yang 
memberikan ASI Eksklusif sebanyak 0 anak 
(0%). Sedangkan responden yang 
memberikan ASI Eksklusif dengan persepsi 
tahu dan kolostrum sebanyak 73 orang 
(46,5%) yang tidak memberikan ASI Eksklusif 
sebanyak 41 anak (56,2%) dan ASI Eksklusif 
sebanyak 32 anak (43,8%). 

Hasil analisis statistik secara bivariat 
diperoleh bahwa ada hubungan antara 
persepsi kolostrum dengan pemberian ASI 
Eksklusif di kelurahan Tamamaung Wilayah 
kerja puskesmas Tamamaung Makassar 
dengan nilai  ρ = 0,001 < 0,05. 

Hal ini terjadi dikarenakan adanya 
kepercayaan dari orang tua serta 
lingkungannya bahwa ASI yang pertama 
keluar hendaknya dibuang setelah bersih lalu 
menyusui bayi, mereka beranggapan bahwa 
kolostrum adalah basi dan tidak baik bagi bayi, 
para orang tua ada yang memberikan madu  
sebelum usia bayi 6 bulan mereka 
beranggapan bahwa anak yang diberi madu 
akan baik bagi kesehatannya. Sedangkan 
responden yang tidak memiliki pengetahuan 
tentang kolostrum sebagian besar memberikan 
kolostrum pada bayinya ini dikarenakan 
sebagian besar responden melahirkan di bantu 
oleh tenaga kesehatan dan diberi pengertian 
tentang manfaat ASI yang pertama keluar, 
meskipun responden tidak tahu namun 
responden mengikuti saran yang telah 
diberikan oleh tenaga kesehatan, dan pada 
saat ibu mau melahirkan ibu dianjurkan untuk 
memberikan ASI yang pertama keluar, ini 
berarti meskipun ibu tidak tahu mengenai 
kolostrum tetapi ibu telah mendapatkan 
informasi dari petugas kesehatan sebelum ibu 
menyusui bayi untuk pertama kali. Sedangkan 
responden yang mengetahui tentang 
kolostrum sebagian kecil tidak memberikan 
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ASI pertama keluar ini dikarenakan sebelum 
ASI keluar anak sudah terlanjur menangis dan 
kurangnya produksi ASI sehingga ibu terpaksa 
harus memberi susu formula kepada bayinya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Diana Nur 
Afifah (2007) yang menyatakan bahwa ada 
hubungan antara persepsi kolotrum dengan 
pemberian ASI Eksklusif. Di beberapa 

masyarakat, kolostrum ini dianggap sebagai 
susu yang sudah rusak dan tak baik diberikan 
pada bayi karena warnanya yang kekuning - 
kuningan. Selain itu, ada yang menganggap 
bahwa kolostrum dapat menyebabkan diare, 
muntah dan masuk angin pada bayi. 
Sementara, kolostrum sangat berperan dalam 
menambah daya kekebalan tubuh bayi.

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Pekerjaan Ibu berhubungan dengan 

pemberian ASI Ekslusif 
2. Persepsi kolostrum Ibu berhubungan 

dengan pemberian ASI Ekslusif 
 
Saran 
1. Diharapkan kepada ibu yang memiliki bayi 

yang bekerja di luar rumah agar tetap 

memberikan ASI Eksklusif pada bayinya 
dengan cara memeras ASI-nya sebelum 
berangkat kerja dan disimpan pada tempat 
yang steril. 

2. Pengetahuan tentang kolostrum lebih 
ditingkatkan dan sebaiknya ibu yang 
memiliki bayi, belajar dari pengalaman 
sebelumnya agar pemberian ASI Eksklusif 
lebih ditingkatkan. 
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