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Kata Kunci Abstract. This purpose o_f this research is to reveal the ffict of mothers'

ASI, PASI, KISS understanding on AS| mothers' education, knd ofjobs, andfamily

Lamamenyusui. income on motherfeedingdttration. Iittrthermore, its also examines
mother perception on ASI replacement. Sampling method is mttltistage
sampling. The research results show that all the variables, by using over
all test, have significant ffict. But, by partial analysis, edttcation level
and kind of mother's job have negafive effect.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia pada Pelita \rl dan pembangunan jangka
panjang (PJP II) berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk
kualitas keluarga. Untuk melakukan berbagai kebijakan salah satu di antaranya adalah
Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Pengembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sej ahtera.

Keluarga sejahtera yang dimaksudkan adalah keluarga yang dibentuk ber-
dasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material
yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi,
selaras dan seimbang di antara anggota keluarga dan di antara anggota keluarga
dengan masyarakat dan lingkungan (UU No. l0 Tahun 1992).

Untuk menunjang pelaksanaan Undang-undang tersebut, khususnya dalam
membangun keluarga sejahtera, pemerintah melalaui BKKBN sebagai koordinator
program KB Nasional telah mencanangkan kampanye ibu sehat dan sejahtera (KISS).
Sasaran KISS ini adalah ibu-ibu pasangan usia subur (PUS) yang masih memiliki
kemungkinan untuk menyusukan bayinya.

Pentingnya ASI dalam upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia tercermin
dengan dicanangkanya gerakan nasional peningkatan penggunaan ASI oleh Presiden RI
pada puncak acara peringatan hari ibu ke 62 di Jakarta, tanggal 22 Desember 1990,
dimana salah satu penekanan beliau:"dengan ASI ibi-ibu mempelopori peningkatan
kualitas manusia Indonesia". Dengan demikian, melalui KISS ini diharapkan para ibu
pasangan usia subur lebih memahami berbagai aspek tentang air susu ibu (ASI).

*) Menyelesaikan pendidikan Magister dengean Kajian Koperasi di Universitas Padjadjaran Bandung.
Sekarang sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Unja
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Selanjutnya, gerakan nasional penggunaan ASI merupakan perwujudan dan
komitmen pemerintah RI untuk memenuhi tercapainya target dunia, yakni 100 persen
ibu menyusui secara eksklusif pada tahun 2000 sebagaimana telah disepakati pada
pertemuan puncak untuk anak pada bulan Sepetember 1990 (Pakaja, l99l). Pemberian
ASI kepada bayi, sangat banyak membantu dan meringankan serta memudahkan ibu
bila dibandingkan dengan pemberian pengganti ASI. Karena ASI merupakan makanan
bayr yang sangat murah dan tak usah dibeli, praktis pemberiannya tidak memerlukan
persiapan-persiapan tertentu yang rumit. Selain itu perlu mendapat perhatian adalah
bayi-bayi yang diberikan ASI mempunyai kecenderungan yang lebih kecil terhadap
timbulnya kegemukan.

Kelebihan ASI lainnya (ASI pertama) sangat berkhasiat untuk kekebalan bayi
terhadap berbagai penyakit. Selain banyak peneliti melaporkan adanya hubungan yang
berarti antara lamanya dan seringnya menyusui dengan penurunanfertilitas (Gunung dan
Wirawan, 1982). Kotamadya Jambi merupakan daerah perkotaan yang .memiliki ibu
menyusui Balita yang relatif banyak dibanding daerah Tingkat II lainnya, menurut data
teralhir 1994, terdapat sebanyak 36.400 orang Balita yang berumur (0 s/d 4 tahun)
sedangkan pasangan usia subur adalah berjumlah 46.737 orang. Dalam hal ini terdapat
15 % Balita yang masih menyusui dan 25 oh pasangan usia subur adalah wanita
menyusui dengan berbagai kondisi sosial ekonominya.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitian adalah bagaimanakah
pengaruh pemahaman ibu tentang penggunaan ASI, tingkat pendidikan ibu, jenis pekerjaan
ibu dan pendapatan keluarga terhadap lamanya menyusui dan persepsi ibu terhadap
penggunaan pengganti ASI (PASI).

II. TINJAUAN PUSTAKA

ASI sebagai makanan alamiah adalah makanan terbaik yang dapat diberikan
oleh seorang ibu kepada anaknya yang dilahirkannya. Selain komposisinya yang sesuai
dengan kebutuhan pada setiap saat. ASI juga mengandung zat pelindung yang dapat
menghindari bayi dari berbagai penyakit infeksi. ASI mengandung nutrien yang lengkap
untuk pertumbuhan bayi dan mengandung zat kekebalan yang melindungi bayi dari
berbagai penyakit.

Ada berbagai alasan untuk menolak pemberia ASI, diantaranya karena ibu kembali
bekerja tidak lama setelah melahirkan, kurangnya produksi ASI, alasan kosmetik dan
sebagainya. Hal ini terbukti dikalangan masyarakat miskin kamatian pada masa anak-
anak paling sedikit dua kali lebih sering pada merekayang tidak diberikan ASI dalam 4 s/d
bulan pertama kehidupannya. (Suharyono, I 979).

Agar dapat mempersiapkan manusia yang berkualitas, maka ibu perlu memelihara
grzi anak, sejak bayi berada dalam kendungan. Bayr dan anak yang mendapat makanan
yang bergizi baik akan tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas dan terhindar dari berba
gai penyakit infeksi. Bayi yang lahir dari ibu yang bergizi, selain dapat tumbuh
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berkembang dengan baik, ASI merupakan makanan yang bergizi yang paling lengkap,
aman, higenis dan murah.

ASI diciptakan sempurna susunan zat dan mutunya untuk pertumbuhan
sebaik-baiknya bagi bayi, selain peranannya yang sangat penting bagi bahan pangan dan
minuman untuk bayi, ASI juga mempunyai keuntungan lain yaitu "... tidak memerlukan
persiapan khusus, terlindung dari kotoran dan penularan kuman-kuman penyakit, mudah
diisap si bayi, suhu sesuai dengan kebutuhan bayi, mengandung beragam zat penolak
penyakit, terjalin hubungan batin yang bersifat perlindungan dan kasih sayang secara
langsung antara ibu dan bayi serta ekonomrs
anggaran khusus ..." (BKKBN, l99l).

karena tidak perlu menyediakan

ASI sebagai bahan makanan utama bayi adalah sangat diperlu kan dan dibutuhkan
unti-ik pertumbuhan dan perkembangan, namun pemberian ASI juga tergantung pada
kondisi sosial ekonomi keluarga. Karena berbagai hal, adakalanya pemberian ASI
diganti dengan PASI (Pengganti ASI), salah satu faktonya adalah karena
berubahnya pola pemberian makanan bayi dalam keluarga.

III. FIASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

l. Tingkat Umur
Sebagian besar ibu-ibu menJrusui yang berada di Kotamadya Jambi berumur

antara 20 tahun sampai 35 tahun yaitu sebesar 28 persen dari seluruh responden.
Sedangkan sebagianlagi yaitu sebesar 12 persen berumur antara 35 tahun lebih sampai 45
tahun. Tabel ini akan menggambarkan tingkat umur ibu-ibu menyusui di Kotamadya
Jambi.

Tabel : Tingkat umur ibu-ibu menyusui
di Kotamadya Jambi (tahun)

Sumber : Hasil Penelitian (data diolah)

2.Lamanya Menyusui
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Tinskat Umur Jumlah %
20,00 - 25,00
25,1 - 30,00
30,1 -  35,00
35,1 -  40,00
40.1 - 45.00

6
26
13
J

J

I2
51
25
6
6

Jumlah 5l 100

9l



Pada umumnya ibu-ibu di Kotamadva Jambi menyusui anaknya antara l7 bulan
lebih sampai mencapai 27 bulan atau sebesar 66 persen dari seluruh responden. Sedangkan
sebagian dari ibu-ibu tersebut ada pula yang nlenyusui hanya selama l7 bulan yaitu sebesar
24 persen. Bahkan ada pula yang menyusui selama antara 27 bulan lebih sampai 36
bulan yaitu sebesar l0 persen.

3. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan sebagian besar ibu-ibu menyusui di Kotamadya Jambi yaitu

100 persen Sekolah Dasar, 27 persen Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan 39 persen
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, sedangkan sebesar l6 persen berpendidikan Sarjana.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

4. Jenis Pekerjaan
Pada umumnya ibu-ibu menyusui di Kotamadya Jambi bekerja sebagai ibu

rumah tangga yaitu sebanyak 63 persen, sebagai pegawainegeri sebanyak 22 persen,
sisanya sebagai buruh, pedagang dan pegawai perusahaan swasta, -

5. Jumlah Pendapatan Keluarga
Sebagian dari ibu-ibu menyusui di Kotamadya Jambi yaitu 50 persen berpendapatan

keluarga antara Rp 161.000,- sampai Rp. 360.000,- perbulan Sebagian lagi
bervariasi antara Rp. 60.000,- sampai Rp. 160 000,- (16 persen) dan antara Rp.
361.000,- sampai Rp. 660.000,- (27 persen). Dan selebihnya memperoleh pendapatan
keluarga lebih dari Rp. 660.000,- yaitu 70 persen dari seluruh responden. Tabel
berikut menggambarkan jurnlah pendapatan keluarga ibu-ibu menyusui di Kodya Jambi.

6. Alasan Pemberian ASI
Pada umumnya ibu-ibu menyusui di Kotamadya Jambi memberikan ASI padabay /

anaknya beralasan karena kewajiban sebagai ibu ataupun tradisi yang telah turun
temururq yaitu sebesar 86 persen. Sebagian lagi beralasan lain ibu menyusui dengan
alasan bekerja atau lainnyayangmenyetujui tentang hal tersebut adalah sebesar 53 persen
dan yang tidak setuju adalah 47 persen. Sedangkan bagi yang setuju karena alasan yang
tadi sebagian besar menggunakan PASI dengan merek susu kaleng SGlv{, Lodtogen dan
Dancow yaitu sebesar

B. Analisis Faktor-faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Ibu Dalam Penggunaan
ASI di Kotamadya Jambi.

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah diajukan
pada Bab Pendahuluan yaitu faklor sosial ekonomi yang mempengaruhi ibu dalam
penggunaan ASI : adalah pemahaman ibu tentang penggunaan ASI, tingkat pendidikan
ibu, jenis pekerjaan ibu dan pendapatan keluarga. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan
analisis regresi linier berganda. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :

Y :29,8776 + 0,08991X1 - 1,01153X2 - 0,4062X3
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(0,-t8279) (0.00000) (0.00087 t

+ 3,000150 + 0,1219 dl
(0, I  3670) (0,22395)*

R2 :0.7300

F hi tung :24,331
*) angka dalan kurung adalah nilai probabilita

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa koefisien regresi secara
keseluruhan yaitu variabel Xl, X2, X3, X4 dan dl atau secara bersama-sama
berpengaruh nyata terhadap Y (lamanya menyusui) Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai
F hitung sebesar 24,331 sedangkan F tabel pada 5 persen adalah sebesar 2,3700,1 persen
: 3,5100. Jadi F hitung lebih besar dari F tabel. Dapat diartikan bahwa secara
keseluruhannya faktor pemahaman ibu tentang penggunaan ASI, tingkat pendidikan ibu,
jenis pekerjaan ibu, pendapatan keluarga dan faktor kewajiban/tradisi untuk menyusui
berpengaruh terhadap lamanya menyusui.

Sedangkan nilai R2 : 0,73 yang telah diperoleh mengandung pengertian bahwa
variasi perubahan lamanya menyusui dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel.
Pemahaman ibu dalam menggunakan ASI, tingkat pendidikan ibu, jenis pekerjaan ibu,
pendapatan keluarga dan variabel kewajiban/tradisi adalah sebesar 73 persen, sedangkan
27 persen lainnya ditentukan oleh variasi lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Sedangkan dari analisis secara parsial ditemukan bahwa variabel pemahaman
ibu dalam menggunakan ASI tidak berpengaruh nyata terhadap lamanya menyusui, hal ini
dibuktikan dengan nilai probabiliti sebesar 0,38279lebih besar dari 0,05. Variabel tingkat
pendidikan ibu berpengaruh sangat nyata terhadap lamanya menyusui karena nilai
probabiliti sebesar 0,0000 lebih kecil dari 5 persen. Sedangkan jenis pekerjaan ibu juga
berpengaruh sangat nyata terhadap lamanya menyusui pada 5 persen karena
probabilitanya 0,00087.

Variabel pendapatan keluarga dan variabel alasan pemberian ASI masing-masing
tidak berpengaruh nyata terhadap lamanya menyusui pada x 0,05 karena masing-
masingnya adalah 0,13670 dan 0,22395. Probabilita variabel pemahaman ibu dalam
pemberian ASI tidak berpengaruh nyata terhadap lamanya menyusui. Hal ini
berarti bahwa walaupun pemahaman ibu dalam menggunakan ASI cukup tinggi namun
tidak berarti semakin lama pula jangka wakfu menyusuinya.

Ibu-ibu yang sudah cukup paham tentang arti pentingnya ASI masih harus
memecahkan kendala-kendala lainnya untuk dapat menyusui bayi/anaknya dalam
jangka waktu yang sesuai. Kendala-kendala tersebut bisa dalam pekerjaan (wanita
bekerja) mengidap suatu penyakit dan sebagainya.

Tingkat pendidikan ibu berpengaruh sangat nyata terhadap lamanya menyusui.
Dari analisis ini mengandung pengertian bahwa tingkat pendidikan yang cukup tinggi
bagi ibu-ibu menyusui justru menjadikan ibu-ibu tersebut menjadi semakin relatif
singkat dalam memberikan ASI. Kondisi ini terjadi karena seseorang mempunyai
pendidikan yang semakin tinggi pada umumnya ia akan bekerja pada jenjang yang relatif

I
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tinggi pula. Pada akhirnya ibu-ibu tersebut, walaupun mereka menyadari arti pentingnya

ASI namun tidak dapat memberikan ASI dalam waktu yang relatif lama.

Analisis ini berkaitan pula dengan analisis variabel jenis pekerjaan. Variabel jenis

pekerjaan ibu berpengaruh sangat nyata terhadap lamnya menyusui. Jenis pekerjaan yang

dimaksudkan disini adalah pekerjaan tetap ibu-ibu yang menyangkut lamanya jam kerja

yang dihabiskan dalam satu hari. Bagi ibu-ibu yang bekerja sebagian besar waktunya

tersita untuk pekerjaan, akhirnya waktu untuk menyusuipun akan semakin berkurang.
Tidak berpengaruhnya pendapatan keluarga terhadap lamanya menyusui dapat diterima,
artinya semakin tinggi pendapatan keluarga tidak menjamin akan semakin lama pula ibu-
ibu memberikan ASI.

Alasan pemberian ASI juga tidak berpengaruh nyata terhadap lamanya menyusui.
Artinya walaupun pemberian ASI ini telah menjadi tradisi bagi ibu-ibu juga merupakan
sutau kewajiban namun karena kendala-kendala tadi juga tidak menjamin semakin
lamanya ibu-ibu memberikan ASI. Sehingga akhirnya para ibu lebih
menyukai/terpaksa untuk memberikan susu formula bayi sebagai pengganti ASI (PASI).

Sehubungan dengan pemberian PASI (penggantian ASI) yaitu susu formula bayi
terhadap bayi dan anak, sebanyak 27 responden dan atau sekitar 5 persen memberikan
PASI. Kondisi ini cukup berbeda berdasarkan status sosial ekonominya. Berdasarkan
tingkat pendidikan, 48 persen ibu-ibu berpendidikan SLTA 30 persen berpendidikan
Sarjana dan sisanya SLTP dan SD.

Pemberian PASI ditinjau dari segi pendapatan keluarga, 30 persen responden
berpendapatan antara Rp. 260.000 - Rp. 360.000, 26 persen berpendapatan antara Rp.
361.000 - Rp. 560.000, dan 30 persen lainnya berpendapatan lebih dari Rp. 561.000 .
Dari sisi jenis pekerjaan, diketahui bahwa 37 persen ibu yang memberikan PASI
bekerja sebagai pegawai negeri sipil, 45 persen sebagai ibu rumah tangga, dan sisanya
bekerja sebagai buruh dan pedagang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap ibu-ibu menyusui yang menggunakan
PASI, ternyata terdapat berbagai alasan yang dikemukakarg karena sejak bayinya lahir
ASInya sangat sedikit, sehingga harus ditambah dengan PASI, alasan lain setelah bayi
berumur lebih dari tiga bulan, ibu harus masuk kerja, sehingga PASI terpaksa diberikan.
Rata-rata bagi ibu yang bekerja alasan pemberian PASI adalah karena lama meninggalkan
bayinya.

Pemberian PASI ini cukup bervariasi diantara responden. Ada yang sejak bayi lahir,
setelah bayi berumur 3 bulan dan setelah anak berumur satu tahun. Hal ini sejalan dengan
pikiran bahwa dengan tumbuh kembangnya bayr, kebutuhan akan gizi dan makanan
semakin bertambah. Disisi lain berdasarkan Status sosial ekonomi pola dan presepsi ibu
terhadap pemberian PASI ini mempunyai perbedaan sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya.
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iV KESIMPLILAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

I Lamanya pemberian ASI bagi lbu menyusui di Kotamadya Jambi berkisar antara 7 bulan
sampai 3 tahun dengan frekuensi tertinggi adalah antara 22 bulan sampai 27 bulan (47

persen).
2. Faktor yang mempengaruhi terhadap pemberian ASI secara keseluruhan adalah tingkat

pemahaman tentang pentingnya ASI, tingkat pendidikan ibu, jenis pekerjaan ibu dan
pendapatan keluarga.

3. Persepsi ibu terhadap penggunaan Pengganti ASI bervariasi dari sisi faktor sosial
ekonomi. Hal ini dilakukan <iengan alasan faktor kesehatan, faktor pekerjaan dan faktor
ASI tidak mencukupi.

Dalam kondisi seperti di atas dapat disarankan .
1. Kesadarn memberikan ASI yang sudah dilaksanakan oleh ibu-ibu di Kotamadya Jambi

perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
2. BagS ibu-ibu yang bekerja sebaiknya dapat membagi waktu untuk menyusui bayinya

secara proposional dan ibu-ibu yang tidak bekerja harus memberikan ASI sepenuhnya
terhadap bayrnya

3. Ibu-ibu menyusui jangan sampai terpengaruh pada iklan-iklan yang menayangkan
promosi berbagai produk pengganti ASI.
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