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ABSTRAK

Latar Belakang : Pemberian ASI eksklusif yaitu pemberian ASI saja tanpa makanan dan minuman
tambahan lainnya pada bayi berumur 0-6 bulan. Tetapi jumlah ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada
bayinya sampai umur 6 bulan masih rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi pola pemberian ASI
adalah keterpaparan iklan susu formula dan inisiasi menyusui dini (IMD). Tujuan : Mengetahui hubungan
keterpaparan promosi susu formula dan IMD dengan pemberian ASI ekslusif pada ibu menyusui di wilayah
kerja puskesmas Umbulharjo 1 Kota Yogyakarta.Metode Penelitian : Jenis penelitian deskriptif kuantitatif
dengan pendekatan cross sectional. Populasi ibu menyusui dengan bayi 7-11 bulan di wilayah kerja
puskesmas Umbulharjo 1 Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel Accidental sampling, jumlah sampel
48 ibu yang menyusui. Instrument penelitian menggunakan kuesioner. Hasil Penelitian : Hasil uji korelasi
adanya hubungan yang signifikan antara keterpaparan promosi susu formula dengan pemberian ASI ekslusif
dengan nilai signifikan () value 0,005 serta koefisien korelasi sebesar 10.546, sedangkan hubungan antara
IMD pemberian ASI ekslusif dengan nilai signifikan () value 0,002 serta koefisien korelasi sebesar 9,826
menggunakan Uji Chi Square.Kesimpulan : : Inisiasi menyusu dini dan keterpaparan iklan susu formula
dapat mempengaruhi ibu terhadap pemberian ASI eksklusif.
Kata Kunci: Susu formula, IMD, ASI ekslusif

PENDAHULUAN
Fase terpenting dalam pertumbuhan dan
perkembangan anak adalah masa bayi. Bayi di
usia 0-6 bulan dapat tumbuh dan berkembang
hanya dengan menjamin asupan gizi ASI. Tetapi
jumlah ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada
bayinya sampai umur 6 bulan masih rendah, yaitu
hanya 40%. Hal tersebut disebabkan antara lain
pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI masih
rendah (UNICEF, 2016).
UNICEF menyatakan bahwa pencapaian
pemberian ASI eksklusif di Asia Tenggara seperti
Myanmar masih mencapai 75,8%, Kamboja
65,2%, Indonesia 54,3% dan yang terendah
Vietnam 26,3% jumlah penurunan pemberian ASI
eksklusif tidak hanya terjadi di negara-negara maju
saja namun juga terjadi di negara berkembang
seperti di Indonesia (UNICEF, 2016).

Departemen Kesehatan Republik Indonesia
melalui program perbaikan gizi masyarakat telah
menargetkan cakupan ASI eksklusif sebesar 80%
dan di harapkan tercapai pada tahun 2019. Namun
demikian angka ini sangat sulit untuk dicapai,
bahkan prevalensi ASI eksklusif dari tahun ke
tahun menurun (Depkes, 2018).Pemberian ASI
di Provinsi terutama di DI Yogyakarta (76,17%),
hanya terdapat satu provinsi yang berhasil
mencapai target, yaitu Provinsi Sulawesi Barat
sebesar (80,28%). Provinsi Papua Barat (20,43%),
Sulawesi Utara (38,69%) dan Maluku (41,51%)
merupakan tiga provinsi dengan capaian terendah.
Anak yang tidak diberikan ASI dari lahir sampai
usia 6 bulan maka dapat berakibat buruk pada gizi
dan kesehatan anak (Kemenkes, 2018).
Data Dinas Kesehatan Yogyakarta Tahun
2017, cakupan pemberian ASI Eksklusif 0-6 di tiap
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- tiap kabupaten adalah sebagai berikut : Kabupaten
Sleman sebesar 82%, Kabupaten Bantul sebesar
78%, Kabupaten Kulon Progo sebesar 76%, kota
Yogyakarta sebesar 67% dan Kabupaten Gunung
Kidul sebesar 69%. Berdasarkan data tersebut
dapat disimpulkan bahwa Kota Yogyakarta
merupakan kota terendah cakupan pemberian
ASI Eksklusif dan kabupaten Sleman merupakan
kabupaten dengan cakupan ASI eksklusif tertinggi
di Daerah Istimewa Yogyakarta dibanding daerah
lainnya (Dinkes DIY, 2018).
Wilayah Kota Yogyakarta terdapat 18
Puskesmas. Puskesmas dengan cakupan pemberian
ASI eksklusif tertinggi adalah Puskesmas Mantrijeron
sebesar 80,41% dan yang terendah berada di
Puskesmas Umbolharjo 1 sebesar 35,38%. Data ini
menunjukkan bahwa Puskesmas Mantrjeron sudah
memenuhi target pencapaian pemberian ASI ekslusif
(Dinkes DI Yogyakarta, 2017).
Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi
pemberian ASI ekslusif, belum semua bayi
memperoleh IMD, jumlah konselor menyusui masih
sedikit, masih gencarnya promosi susu formula,
pengetahuan ibu, Motivasi ibu, Dukungan Petugas
Kesehatan, Dukungan Keluarga, Kesehatan ibu
dan anak Wiji (2013). Dari faktor diatas peniliti
tertarik untuk meneliti tentang promosi susu
formula dan Pelaksanaan IMD.
Keberagaman cakupan pemberian ASI
eksklusif disetiap wilayah menunjukkan tingkat
keberhasilan atau kegagalan pelaksanan program
ASI e ksklusi f di wi l aya h t ert ent u, ka re na
keberhasilan dan kegagalan pemberian ASI
eksklusif dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor
yang berhubungan dengan kegagalan pemberian
ASI eksklusif meliputi gencarnya promosi susu
formula Rizqi (2010) dalam Albab (2014).
Dinas Peraturan Mentri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang susu
Formula Bayi dan Produk Bayi lainnya. Pasal 6
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ayat (1) Peraturan Mentri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 39 tahun 2013 tentang
susu formula bayi dan produk bayi lainnya,
menetapkan bahwa setiap ibu yang melahirkan
harus memberikan ASI ekslusif kepada bayi yang
dilahirkannya, kecuali dalam keadaan adanya
indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari
bayi (Permenkes RI No. 39 Tahun 2013).
Berdasarkan hasil Riskesdas 2013, jenis
makanan prelakteal yang paling banyak diberikan
ke bayi adalah susu formula sebesar 79,8%.
Dimana makanan prelakteal adalah makanan atau,
minuman yang diberikan kepada bayi sebelum
diberikannya ASI (Riskesdas, 2013). Studi Sigma
Research menunjukkan bahwa 69,1% Ibu memilih
susu formula untuk menggantikan pemberian
ASI. Sebanyak 33,6% diantaranya sudah mulai
memberikan susu formula ketika anak berusia
kurang dari 3 bulan (Sigma Research, 2017).
Hal ini dapat dilihat dari rendahnya pencapaian
ASI eksklusif di Indonesia yaitu baru mencapai
(65,16%). Data tentang rendahnya pemberian ASI
eksklusif berdasarkan faktor-faktor penyebabnya
yang paling tinggi adalah kurangnya dukungan
dari petugas kesehatan (100%), sosial budaya yang
kurang mendukung (77,8%) dan ibu yang bekerja
(73,8%). Faktor-faktor diatas yang menyebabkan
ibu beralih ke susu formula dalam pemberian
nutrisi ke bayi Rahmawati & Dianning (2010)
dalam Locitasari (2015).
Banyak Ibu yang aktif melakukan kegiatan
di luar rumah, tertarik menggunakan susu formula
karena dianggap lebih menguntungkan. Maraknya
iklan susu menyebabkan banyak ibu beranggapan
bahwa susu formula bukan sekedar makanan,
tetapi juga sebagai obat bagi anak. Hal ini diyakini
oleh para ibu yang mempunyai pengetahuan
kurang tentang ASI yang beranggapan bahwa susu
formula lebih baik daripada ASI karena bersifat
ekonomis dan kandungan zat gizi penting yang
tertera pada iklan susu formula (Prasetyono, 2012).
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N a ka o ( 2 0 0 8 ) d a l a m M uj u r ( 2 0 1 4 )
menyebutkan bahwa keberhasilan ASI ekslusif
sampai 6 bulan dipengaruhi juga oleh IMD
dalam 2 jam pertama kehidupan dan UNICEF
dalam artikel WHO menuliskan sebanyak 30.000
ba yi ya ng bi asa nya m e ni ngga l pa da bula n
petama kelahirannya, dapat diselamatkan dengan
melakukan IMD setelah 1 jam pertama kelahiran.
Hasil penelitian Baker (2009) dalam Mujur (2014),
di Bolivia dan Madagaskar, seperempat sampai
setengah dari kematian bayi dinegara berkembang
terjadi pada minggu pertama kehidupan.
IMD diyakini memiliki banyak manfaat bagi
ibu yaitu saat sentuhan, hisapan, dan jilatan bayi
pada puting ibu selama prosesinisiasimenyusu
dini akan merangsang keluarnya hormon oksitosin
yang menyebabkan rahim berkontraksi sehingga
membantu pengeluaran plasenta dan mengurangi
perdarahan pada ibu (Mawadah, 2018). Bayi yang
diberi kesempatan menyusu dini akan berhasil
menyusu eksklusif delapan kali lebih besar
dibandingkan bayi yang tidak diberi kesempatan
menyusu dini. Ini berarti bahwa bayi selanjutnya
akan lebih mungkin untuk disusui sampai usianya
mencapai dua tahun bahkan lebih Manfaat IMD
baik bagi bayi maupun ibunya sangat besar
(Edmond, 2009 dalam Mawaddah, 2018).
Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
Tahun 2013, persentase tertinggi proses mulai
menyusu pada anak umur 0-23 bulan adalah pada

DI Yogyakarta menempati urutan ke-4 sebanyak
(87,50%), dan persentase terendah adalah Provinsi
Maluku (23,18%). Jika melihat data yang ada,
pelaksanaan IMD erat kaitannya dengan daerah
tempat tinggal dan akses masyarakat kepada
pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2018).
Cakupan Insiasi Menyusui Dini Tahun
2017 DI Yogyakarta terdapat 4 Puskesmas
yang masih dibawah renstra kabupaten yaitu
Prambanan (68,04%), Ngemplak 2 (69,59%),
Gamping (70,59%), Pakem (72,89%) sedangkan
Sleman(100,00%) dan Depok 3(100,00%)
termasuk kabupaten keberhasilan pelaksanaan
IMD tertinggi (DinKes Kabupaten Sleman, 2017).
Beberapa regulasi ditetapkan oleh Pemerintah
untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI
eksklusif di Indonesia. Regulasi yang diterbitkan
pemerintah terkait dengan program Peningkatan
Pemberian ASI (PPASI) diantaranya Undang
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
dalam pasal 128 dan 129. Kepmenkes No 450
Tahun 2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu secara
Eksklusif pada Bayi di Indonesia. Keputusan
Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 237
Tahun 1997 tentang Pemasaran Pengganti Air
Susu Ibu didalamnya antara lain diatur bahwa
sarana pelayanan kesehatan dilarang menerima
sampel atau sumbangan susu formula bayi dan
susu formula lanjutan atau menjadi ajang promosi
susu formula. Pada Pekan ASI sedunia tahun 2010

1-6 jam (35,2%). Proses mulai menyusu pada
satu jam pertama setelah lahir/IMD hanya 34,5%.
Angka IMD di negara Asia Tenggara meliputi
negara Myanmar (76%), diikuti negara Filipina
(54%) dan negara Thailand (50%) (UNICEF,

Kementrian Kesehatan RI juga meluncurkan
Program Menyusui; Sepuluh Langkah Menuju
Sayang Bayi, dengan slogan Sayang Bayi, Beri
ASI.

2013). Sedangkan angka IMD di Indonesia sebesar
(34,5%) (Riskesdas 2013).
Berdasarkan provinsi, persentase tertinggi
bayi baru lahir mendapat IMD tahun 2018
adalah Provinsi Sulawesi Barat(88,49%), dan
diikuti dengan Gorontalo (93,99%), sedangkan

ditetapkan oleh pemerintah namun cakupan
pemberian ASI eksklusif masih jauh dari target
nasional sebesar 80%. Hasil RISKESDAS tahun

Walaupun regulasi dan program telah

2010 menunjukkan bahwa cakupan pemberian ASI
eksklusif bayi 0-5 bulan sebesar 27,2% sedangkan
berdasarkan kelompok umur, bayi usia 5 bulan
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yang masih mendapat ASI eksklusif hanya sebesar
15,3%.

Tabel 1. Karakteristik Responden di Puskesmas
Umbulharjo 1 YogyakartaBulan Februari

Berdasarkan studi pendahuluan yang
dilakukan pada tanggal 13 November 2019 pada

Karakteristik
Frekuensi (f)
Usia
23-25
10
26-28
15
29-31
16
32-35
7
Total
48
Pendidikan
SD
12
SMP
14
SMA
22
Total
48
Pekejaan
IRT
19
Wiraswasta
12
Buruh
12
Petani
5
Total
48
Sumber: data primer 2019.

5 ibu yang menyusui di Puskesmas Umbulharjo 1
Yogyakarta, dengan melakukan wawancarakepada
ibu yang menyusui didapatkan hasil 2 ibu dengan
bayiberusia 3 bulan dan bayi berusia 6 bulan sudah
diberikan susu formula oleh ibunya dan sejak
lahir tidak dilaksanakan IMD, 1 ibu dengan bayi
8 bulan saat kelahiran anaknya tidak meaksanakan
IMDdan diberikan asi ekslusif sedangkan 2ibu
dengan bayi usia 6 bulan, dan bayi usia 5 bulan
melaksanakan IMD dan dan diberikan ASI
ekslusif.
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa
sebagian besar ibu yang pada saat anak berusia
0-6 bulan masih terpengaruh oleh promosi susu
formula dan masih ada yang tidak melaksanakan
IMD pada saat melahirkan. Maka peneliti tertarik
melakukan penelitian dengan judul hubungan
promosi susu formula dan pelaksnaan IMD
terhadap pemberian asi ekskusif di Pukesmas
Umbulharjo 1 Yogyakarta.
METODE DAN BAHAN.
Berdasarkan tabel 1 dari data karakteristik
untuk usia dari 48 responden data terbanyak adalah
usia 29-31 tahun sebanyak 16 responden (33,3%)
dan data terendah usia 32-35 tahun sebanyak 7
responden (14,6%).
Pendidikan dari 48 responden data terbanyak
adalah responden berpendidikanSMA sebanyak
22 responden (45,8%), pendidikan terendah
adalah berpendidikan SD, sebanyak 12 responden
(25,0%).
Pekerjaan dari 48 responden data terbanyak
adalah IRT sebanyak 19 responden (39,6%),
sedangkan pekerjaan petani adalah terendah
sebanyak 5 responden (10,4%).
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Presentase (%)
20.8
31.2
33.3
14.6
100
25.0
29.2
45.8
100
39.6
25.0
25.0
10.4
100

1. Gambaran Keterpaparan Promosi Susu
Formula
Tabel 2. Keterpaparan Promosi susu formula
pada ibu menyusui bulan di wilayah kerja
Puskesmas Umbulharjo 1 Yogyakarta.
Keterpaparan Promosi
Susu Formula
Rendah
Sedang
Berat
Total
Sumber: Data primer 2020.

F

%

15
14
19
48

31,2
29,2
39,6
100,0

Berdas arkan Tabel 2 dis tribus i nilai
Keterpaparan Promosi susu formula di wilayah
kerja Puskesmas Umbulharjo 1 Yogyakarta dengan
kategori Ringan dengan jumlah 15 orang (31.2%),
kategori Sedang berjumlah 14 orang (29.2%), dan
kategori Berat dengan jumlah 19 orang (39.6%).
2. Gambaran IMD
Berdasarkantabel 3 dapat di identifikasikan
bahwa mayoritas IMD di wilayah kerja puskesmas
Umbulharjo 1 Yogyakarta dengan kategori Tidak
dengan jumlah 29 orang (60,4%), kategori Ya
berjumlah 19 orang (39,6%).
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Tabel 3. Inisiasi menyusui dinipada ibu
m e nyusui di wi l ay ah ke r ja P uske sm as
Umbulharjo 1 Yogyakarta. Bulan Februari
2020.
IMD

F

%

Tidak
Ya

29
19

60,4
39,6

Total
48
Sumber: data primer 2020.

100,0

antara keterpaparan promosi susu formula dengan
pemberian ASI eksklusif pada ibu menyusui
di wilayah kerja puskesmas Umbulharjo 1
Yogyakarta.
5. Hubungan antara IMD dengan pemberian
ASI ekslusif pada ibu menyusui di Wilayah
Kerja Puskesmas Umbulharjo 1 Kota
Yogyakarta.

3. Gambaran pemberian ASI ekslusif
Pemberian ASI ekslusif

F

%

Tidak
Ya

26
22

54,2
45,8

Total
Sumber: data primer 2020.

48

100,0
Variabel

Berdasarkan tabel 4 dapat di identifikasikan
bahwa pemberian ASI ekslusif di wilayah kerja
puskesmas Umbulharjo 1 Yogyakarta dengan
kategori Tidak ASI ekslusif dengan jumlah 27
orang (54,2%), kategori ASI ekslusif berjumlah
22 orang (45,8%).
4. Hubungan Keterpaparan Promosi susu
formula dengan pemberian ASI eksklusif
Tabel 4. Analisis Hubungan Keterpaparan
promosi susu formula dengan pemberian ASI
eksklusif pada ibu menyusui di wilayah kerja
puskesmas Umbulharjo 1 Yogyakarta
Variabel
Keterpaparan
Promosi susu
formula dan
pemberian ASI
Ekslusif

Tabel 5. Analisi s Hubungan hubungan
IMD denganpemberian ASI eksklusif pada
ibu menyusui di wilayah kerja puskesmas
Umbulharjo 1 Yogyakarta

Koefisien
Korelasi

Nilai
Signifikan

Keterangan

10.546

0,005

Signifikan

Sumber: data primer 2020.

Berdasarkan tabel 4 di dapatkan hasilyaitu
koefisien korelasi sebesar 10.546 dan pada
signifikan 0,005 hal ini menunjukan bahwa nilai
p value <0.05 maka Ha diterima dan Ho ditolak,
yang artinya terdapat hubungan yang signifikan

IMD dan
pemberian ASI
Ekslusif

Koefisien
Korelasi

Nilai
Signifikan

Keterangan

9.826

0.002

Signifikan

Sumber: data primer 2020.

Berdasarkan hasil Uji Chi Square hubungan
IMD pada ibu menyusui di wilayah kerja puskesmas
Umbulharjo 1 Yogyakarta, Yaitu nilai p 0,002 (nilai
p < 0,05) sedangkan Nilai r = 9,826, maka terdapat
hubungan IMD denganpemberian ASI eksklusif
pada ibu menyusui di wilayah kerja puskesmas
Umbulharjo 1 Yogyakarta, sehingga dapat diambil
kesimpulan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak
yang berarti ada hubungan yang signifikan antara
IMD dalam memberikan ASI Eksklusif pada ibu
menyusui di wilayah kerja puskesmas Umbulharjo
1 Yogyakarta
PEMBAHASAN.
1. Keterpaparan promosi susu formula pada
ibu menyusui di Wilayah kerja puskesmas
Umbulharjo 1 Kota Yogyakarta
Dat a hasi l penel i ti a n pad a tabe l 1
Keterpaparan promosi susu formula pada ibu
menyusui di Wilayah kerja puskesmas Umbulharjo
1 Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa dari
48 responden sebanyak 19 orang (39.6%),
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dan responden dengan tingkat keterpaparan
promosi susu formula ringan sebanyak 15 orang
(31.2%). Promosi susu formula merupakan
suatu penyebarluasan informasi produk susu
formula. Terdapatnya promosi susu formula di
sarana pelayanan kesehatan khususnya di tempat
persalinan mempunyai pengaruh langsung
terhadap pemberian ASI Eksklusif Dewi (2019).
Pemasaran produk oleh suatu industri tidak akan

menyusui. Responden tertarik dengan iklan susu
formula dikarenakan sebagian responden belum
mengetahui tentang manfaat ASI Eksklusif.
Menurut Notoatmodjo (2003) dalam Rahmawati
dan Arti (2011), pengetahuan tentang ASI sebagian
besar diperoleh dari pengalaman yang berasal
dari berbagai sumber seperti media elektronik
dan media cetak. Pengetahuan dapat membentuk
keyakinan tertentu seingga seseorang berperilaku

pernah terlepas dari upaya promosi. Promosi
dalam bentuk iklan berfungsi dalam merangsang
perhatian, persepsi, sikap dan perilaku sehingga
dapat menarik konsumen untuk menggunakan
suatu produk. Pada saat media massa berkembang
seperti sekarang ini, promosi melalui media massa
merupakan kekuatan besar dalam mempengaruhi
perilaku konsumen. Misalnya, beberapa studi di
Bogor menunjukkan iklan merupakan sumber
informasi utama dalam berbelanja susu formula
bayi oleh ibu rumah tangga (65%) Dewi (2019).

sesuai keyakinan (Notoatmodjo, 2003) dalam
Rahmawati dan Arti (2011).

Dalam penelitian Sukmawati (2017) dengan
populasi ibu yang memiliki bayi usia 6-12 bulan
di Desa Pakualam sebanyak 50 responden skor
rata-rata keterpaparan iklan susu formula selama
kehamilan (9.62 ± 4.435) jadi kesimpulannya
Pengetahuan ibu mengenai ASI eksklus if
dan keterpaparan iklan susu formula dapat
mempengaruhi sikap ibu terhadap pemberian ASI
eksklusif. Perlu adanya peningkatan pengetahuan
ibu mengenai ASI eksklusif.
Dikarenakan sebagian besar responden
mempunyai pendidikan menengah. Pendidikan
dapat mempengaruhi perubahan sikap dan tata
laku seseorang atau kelompok dalam usaha
mendewasakan seseorang. Menurut Sumartono
(2002) da l a m Ra hm a wat i da n Arti (2011),
iklan dapat mempengaruhi pola dan perilaku
antar pribadi dan kelompok. Pengaruh itu bisa
positif dan bisa negatif. Iklan susu formula yang
bagus dapat dengan mudah beredar di kalangan
jaringan komunikasi para ibu yang sedang
44

Hal ini didukung oleh Sasmiati (2017) dalam
penelitiannya menyatakan bahwa responden
berpendidikan SMA paling banyak dalam
memberikan susu formula pada bayi sebanyak
23 orang (66%) sedangkan pendidikan SMP 12
orang dan SD 6 orang semakin menurun (17.5%)
dan (9.8%).
2. Kualitas Hidup pada lansia di posyandu
lansia melati dusun karet pleret bantul
yogyakarta.
Hasil analisis pada tabel 2 menjelaskan
bahwa IMD pada ibu menyusui di Wilayah
kerja puskesmas Umbulharjo 1 Kota Yogyakarta
diperoleh hasil bahwa IMD yang paling tinggi
hasilnya pada responden yang tidak melakukan
IMD adalah sebanyak 29 orang (60,4%) dan
responden paling sedikit dengan kategori
melakukan IMD adalah sebnyak 19 orang (39,6%).
Penelitian di Ghana menyebutkan IMD dapat
menyelamatkan 22% dari bayi yang meninggal
sebelum usia satu bulan, menunda pelaksanaan
IMD dalam pencegahan hipotermi pada bayi baru
lahir meningkatkan 6 kali risiko kematian neonatal.
Banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
praktik IMD, seperti ibu menyusui menghadapi
banyak hambatan yang berhubungan dengan
pelayanan yang diperoleh di tempat persalinan,
dukungan yang diberikan oleh anggota keluarga
di rumah, banyaknya ibu yang belum dibekali
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pengetahuan yang cukup tentang teknik menyusui
yang benar dan manajemen kesulitan laktasi
Zulala (2018). Pada penelitian Zulala (2018)
dengan tingkat pendidikan SMA dan pekerjaan
ibu rumah tangga dapat menimbulkan Pelaksanaan
IMD di Rumah Sakit ‘Aisyiyah Muntilan belum
berjalan dengan baik (44,4%). Pelaksanaan IMD
pada persalinan sectio caesaria sangat rendah
(3,7%) dan persalinan pervaginam (68,9%).
Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian
dikatakan bahwa pendidikan ibu, pengetahuan ibu,
sikap ibu, tindakan bidan, dan dukungan suami
atau keluarga, kesiapan ibu menyusui, pengalaman
menyusui dapat mempengaruhi pelaksanaan IMD
(Sirajuddin, dkk 2013; Suryani dan Mularsih,
2011; Hidayati dan Haryani, 2012; Latuharhary,
dkk, 2014) dalam Setyorini (2017). hasil penelitian
dari Hidayat & Dewantiningrum, (2012) yang
menyatakan bahwa pelaksanaan IMD pada tingkat
pengetahuan tinggi, lebih tinggi (1,615 kali)

orang (54,2%) sedangkan kategori ASI ekslusif
sebanyak 22 orang (45,8%). Hal ini juga selaras
dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2014)
dalam Yumni & Wahyuni (2018) menyatakan
bahwa adanya faktor-faktor yang menyebabkan
kegagalan dalam pemberian ASI Eksklusif adalah
faktor internal yaitu pengetahuan, pendidikan,
pekerjaan, penyakit dan faktor eksternal yaitu
promosi susu formula dan penolong persalinan.

dibanding tingkat pengetahuan rendah dan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Juliastuti (2017)
juga menyatakan bahwa Ibu yang berpengetahuan
baik mempunyai kemungkinan melaksanakan
IMD sebesar 2,1 kali lebih tinggi dibandingkan
dengan ibu yang berpengetahuan tidak baik.
Hasi l anali si s ber dasar ka n Tabel 1
menunjukkan bahwa sebagian besar responden
berpendidikan paling tinggi SMA sebanyak 22
responden (45,8%), SMP 14 responden (29,2%)
dan SD 12 responden (25,6%).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Susilaningsih (2016) Rendahnya
cakupan pemberian ASI eksklusif terkait dengan
pemahaman dan pengetahuan ibu tentang ASI.
Pengetahuan itu sendiri berkorelasi positif dengan
tingkat pendidikan. Responden yang diwawancarai
di wilayah kerja Puskesmas Samigaluh II tahun
2013 mempunyai pendidikan tertinggi SMA/
sederajat (66,7%) bahkan yang lain masih
berpendidikan SMP dan SD. Menurut Fikawati
(2012) dalam Susilaningsih (2016), tingkat
pendidikan dan pengetahuan ibu merupakan faktor
yang penting untuk mendukung keberhasilan ASI
Eksklusif pada bayi, karena semakin tinggi tingkat
pendidikan seseorang semakin mudah menerima
informasi sehingga semakin banyak pengetahuan
yang dimilikinya. Sebaliknya pendidikan yang

3. Pemberian ASI Ekslusif pada ibu menyusui
di Wilayah Kerja Puskesmas Umbulharjo
1 Kota Yogyakarta
Hasil analisis deskriptif dari tabel 3 dapat
dicermati bahwa Berdasarkan penelitian yang
dilakuakan peneliti didapatkan hasil tertinggi
yaitu tidak ASI ekslusif adalah sebanyak 27

Pada penelitian Bahriah (2017) Mayoritas
ibu diwilayah kerja Puskesmas Sipayung Rengat
memberikan ASI Eksklusif sebesar 50,7%, tetapi
hasil ini belum mencapai target pemberian ASI
Eksklusif. Ibu yang tidak bekerja memberikan
ASI Eksklusif sebesar 54,8%, lebih banyak
dibandingkan dengan yang memberi ASI Eksklusif
sebesar 45,2%, sedangkan responden yang
bekerja memberikan ASI Eksklusif sebesar 67,6%
lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak
memberikan ASI Eksklusif sebesar 32,4%.

kurang akan menghambat perkembangan sikap
seseorang terhadap nilai – nilai yang diperkenalkan.
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4. Hubungan antara keterpaparan promosi
susu fo r mul a de ng an pe m be r i a n ASI
ekslusif pada ibu menyusui di Wilayah
Kerja Puskesmas Umbulharjo 1 Kota
Yogyakarta.
CrosstabulationUji Chi-Square, dapat
diketahui bahwa ibu yang menyusui dengan
hubungan antara keterpaparan promosi susu
formula dan pemberian ASI ekslusif berjumlah
48 orang dengan nilai correlation coefficient
10.546 dengan nilai p 0,005 (nilai p < 0,05).
maka terdapat hubungan keterpaparan promosi
susu formula dengan pemberian ASI eksklusif
pada ibu menyusui di wilayah kerja puskesmas
Umbulharjo 1 Yogyakarta, (Ha diterima Ho
ditolak). menunjukkan hubungan antara promosi
susu formula dengan pemberian ASI eksklusif
pada ibu menyusui di wilayah kerja puskesmas
Umbulharjo 1 Yogyakarta.
H a s i l p e n e l i t i a n i n i m e n u n j u k ka n
bahwa mayoritas responden dengan tingkatan
keterpaparan promosi susu formula berat sebanyak
19 orang (39.6%) dan mayoritas responden dengan
pemberian ASI ekslusif didapatakan hasil tertinggi
yaitu tidak ASI ekslusif adalah sebanyak 27 orang
(54,2%). Penelitian ini sejalan dengan Yumni
& Wahyuni (2018) penelitian ini mendapatkan
bahwa ibu yang memberikan ASI eksklusif lebih
sedikit dan promosi iklan susu formula memiliki
hubungan yang terkait menjadi penyebab Ibu
tidak memberikan ASI eksklusif, berbagai macam
bentuk promosi iklan susu formula melalui iklan
media, promosi penjualan, hubungan masyarakat,
penjualan pribadi dan pemasaran langsung dapat
mengubah cara berfikir ibu dalam memberikan
ASI eksklusif dan beralih ke pemberian susu
formula yang dianggap susu formula lebih penting
karena sudah mendapatkan promosi produk susu
formula tersebut. Ketidaktahuan ibu tentang
ASI eksklusif dan maraknya promosi iklan susu
formula oleh suatu produsen merupakan faktor
46

penghambat terbentuknya kesadaran orang tua
akan pentingnya pemberian ASI eksklusif dan
bahkan akan menimpulkan presepsi bahwa susu
formula lebih baik dari pada ASI, berdampak ibu
akan memberikan MPASI dini dan menjadikan ibu
tidak memberikan ASI eksklusifnya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Rahmawati (2011) diketahui bahwa ada
hubungan yang bermakna antara ketertarikan iklan
susu formula dengan pemberian ASI eksklusif,
berarti bahwa ibu yang tidak tertarik dengan
iklan susu formula cenderung 0.52 kali untuk
memberikan ASI Eksklusif pada bayinya. Dari
hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan
bahwa semakin tidak tertarik terhadap iklan
susu formula maka pemberian ASI Eksklusif
akan terlaksana dengan baik.Hasil penelitian
sesuai dengan penelitian Setyaningsih (2006)
dalam Rahmawati (2011), bahwa ada hubungan
antara iklan susu formula dengan pemberian ASI
eksklusif bahwa ibu yang membaca iklan susu
formula cenderung untuk tidak memberikan ASI
Eksklusif.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi
(2019) menyatakan bahwa frekuensi terpaparnya
promosi susu formula memiliki hubungan yang
bermakna terhadap pemberian ASI Eksklusif,
namun hal ini bertolak belakang dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Albab (2013). Saat
ini produsen susu formula sangat gencar dalam
mempromosikan produknya dengan berbagai
teknik promosi yang dapat mempengaruhi
konsumen antara lain melalui bentuk kemasan
yang menarik, iklan, harga, serta hadiah. Promosi
ASI Eksklusif tidak cukup kuat untuk menandingi
promosi susu formula. Promosi susu formula
tidak saja ditemukan di berbagai media elektronik
maupun cetak bahkan promosi susu formula
ditemukan juga dipelayanan kesehatan dalam
bentuk kalender, jam dinding, pengukur tinggi
badan, poster bahkan tawaran langsung oleh
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petugas kesehatan kepada pasien. Produsen
sebagian besar masih berpegang pada peraturan
lama yaitu batasan ASI eksklusif sampai empat
bulan sehingga makanan pengganti ASI misalnya
bubur susu, biskuit masih mencantumkan label
untuk usia empat bulan ke atas (Soetjiningsih,
2013).
Berdasarkan teori tersebut tentunya
memberikan hubungan antara promosi susu
formula dengan pemberian ASI ekslusif karena
salah satu faktor yang mempengaruhi seperti
ketertarikan ibu terhadap promosi susu formula
tersebut. Semakin tinggi keterpaparan promosi
susu formula semakin rendah pemberian Asi
ekslusif pada bayi.
5. Hubungan antara IMDdengan pemberian
ASI ekslusif pada ibu menyusui di Wilayah
Kerja Puskesmas Umbulharjo 1 Kota
Yogyakarta.
Berdasarkan hasil Uji Chi Square hubungan
IMD pada ibu menyusui di wilayah kerja puskesmas
Umbulharjo 1 Yogyakarta, Yaitu nilai p 0,002 (nilai
p < 0,05) sedangkan Nilai r = 9,826, maka terdapat
hubungan IMD denganpemberian ASI eksklusif
pada ibu menyusui di wilayah kerja puskesmas
Umbulharjo 1 Yogyakarta.
Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa
dari 48 responden yang diteliti dari kategori
tidak ASI ekslusif terdapat 26 responden (54.2%)
Sedangkan dari kategori IMD tertinggi mayoritas
29 responden (60.4%) Tidak IMD. Penelitian
ini sejalan dengan Priscilla (2011) dari 110
responden (58,2%) yang memberikan ASI
Eksklusif, hanya 11 responden (5,8%) yang
melakukan inisiasi menyusui dini, sedangkan dari
79 responden (41,8%) yang tidak memberikan
ASI Eksklusif, sebanyak 77 responden (40,7%)
tidak melakukan inisiasi menyusui dini. Hasil uji
statistik menunjukan bahwa ada hubungan antara
pelaksanaan menyusu dini dengan pemberian

ASI eksklusif. Responden yang melakukan
inisiasi menyusui dini akan berperilaku 4,3 kali
memberikan ASI Eksklusif dibandingkan dengan
responden yang tidak memberikan ASI Eksklusif.
Penelitian ini juga didukung oleh Mawaddah
(2018) didapatkan hasil responden yang dilakukan
IMD dan berhasil asi eksklusif sebesar 88,6 %
dan tidak asi eksklusif sebesar 15,4%, sedangkan
ibu yang tidak dilakukan IMD yang tidak ASI
eksklusif sebesar 62,5% dan 37,5 % Asi Eksklusif.
Hasil uji statistik didapatkan nilai p = 0,001.
Hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara
variabel IMD (Inisisasi Menyusu Dini) dengan
Pemberian Asi Eksklusif dimana nilai (p<0,05)
sehingga Hipotesis Ha diterima bahwa Ada
hubungan antara Inisiasi Menyusu Dini dengan
Keberhasilan Pemberian Asi Ekslusif pada bayi
0-6 bulan di wilayah Kerja Puskesmas Kereng
Pangi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa
responden yang tidak diberikan inisiasi menyusu
dini 9,17 kali lebih beresiko tidak mendapatkan
asi eksklusif dibandingkan dengan responden yang
dilakukan inisiasi menyusu dini.
Penelitian ini juga di dukung oleh penelitian
yag dilakukan oleh Sofia (2018) didapatkan
hasil penelitian menunjukkan dari 50 responden,
yang memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya
adalah sebanyak 31 responden (62%), sedangkan
responden yang tidak memberikan ASI Eksklusif
kepada bayinya adalah 19 responden (38%).
Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa
sebagian besar responden memberikan ASI
eksklusif kepada bayinya. Hal ini juga di perkuat
oleh RIKESDAS (2013) yang mengungkapkan
bahwa kreteria menyusu ekslusif ditegakan bila
anak bila anak umur 0-6 bulan hanya diberi ASI
saja pada 24 jam terakhir dan tidak diberi makanan
dan minuman lain selain ASI.
Hal ini di dukung oleh Nagasaki University
Graduate School of Biomedical Sciences diJepang
(2008) dalam Priscilla (2011) yang meneliti
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tentang hubungan inisiasi menyusui dini selama
120 menit setelah melahirkan dengan pemberian
ASI selama empat bulan dikalangan wanita
Jepang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
jumlah ibu-ibu yang terus menyusu penuh selama
empat bulan lebihtinggipadaibu-ibuyang menyusui
bayinya selama 120 menit setelah melahirkan.
Penelitian lain dari Liqian Qiu (2009) dalam
Priscilla (2011) di Zhejiang University Cina,yang
meneliti tentang inisiasi menyusui dan prevalensi
pemberian ASI eksklusif di rumah sakit perkotaan,
pinggiran kota dan daerah pedesaan Zhejiang Cina.
Hasil penelitian ini dari 1.520 ibu-ibu yang pulang
dari rumah sakit, dari 96,9% ibu yang sebelumnya
mulai menyusui, 50,3% dari ibu-ibu tersebut
menyusui bayi mereka secara eksklusif dalam.
Berdasarkan hasil uji statistik penelitian
di atas dapat disimpulkan bahwa apabila IMD
baik maka pemberian ASI ekslusifnya akan baik
begitupun sebaliknya apabila pelaksanaan IMD
rendah maka pemberian ASI ekslusifnya akan tidak
baik, oleh karena itu kedua variable pelaksanaan
IMD dan pemberian Asi Ekslusif tersebut adanya
keterkaitan satu dengan yang lainnya.
KESIMPULAN DAN SARAN.
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan
yang dilakukan pada 48 responden lansia di wilayah
kerja Puskesmas Umbulharjo 1 Yogyakarta,
mengenai hubungan promosi susu formula dan
pemberian ASI ekslusif pada ibu menyusui di wilayah
kerja Puskesmas Umbulharjo 1 Yogyakartadapat
di tarik kesimpulan yaitu terdapat hubungan
antara promosi susu formula dan pemberian ASI
ekslusif dengan nilai correlational coefficient
sebesar 10.546 dan angka signifikan 0.005 hal ini
menunjukan terdapat hubungan yang signifikan
yaitu dilihat dari nilai signifikan <0.05. Dan terdapat
hubungan yang signifikan antara IMD dan pemberian
ASI ekslusifdengan koefisien korelasi Uji Chi
Square9.826 dan nilai signifikasinya 0.002.
48

Kesimpulan yaitu terdapat hubungan antara
IMD dan pemberian ASI ekslusif di wilayah kerja
Puskesmas Umbulharjo 1 Yogyakarta
Un t u k p e n e l i t i se l a n j u t n y a d i sa r a n k a n
untuk melakukan penelitian terkait fakor-faktor
pemberian ASI lainnya.
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