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Pendahuluan 
Anak pada usia dini (usia antara 0-3 

tahun) merupakan masa yang paling kritis 
bagi perkembangan mentalnya yang 
meliputi perkembangan intelegensi, 
kepribadian dan perilaku sosialnya. 
Pengalaman awal anak (bulan-bulan 
pertama dan tahun-tahun pertama) sangat 
menentukan kualitas kehidupan dikemudian 
hari, karena perkembangan otak sebelum 
umur 1 tahun sangat pesat dan intensif, 
sedangkan maturasi otak sesudah bayi lahir 
sampai usia 2 tahun (1). 

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan 
terbaik dan alamiah untuk bayi (2). Air susu 
ibu berperan penting dalam kehidupan dan 
pertumbuhan bayi pada tahun-tahun 
pertama kelahiran karena mengandung zat 
kekebalan yang dapat melindungi bayi dari 
berbagai infeksi virus, bakteri, parasit. Selain 

itu ASI juga mengandung zat gizi dalam 
jumlah dan jenis yang cukup, komposisi 
yang tepat dan disesuaikan dengan 
kebutuhan bayi, serta mengandung zat gizi 
khusus untuk pertumbuhan otak secara 
optimal. Jadi dengan memberikan ASI 
secara eksklusif sampai bayi berumur  4-6 
bulan juga akan menjamin tercapainya 
potensi kecerdasan anak secara optimal (3). 
ASI juga membuat anak potensial memiliki 
emosi yang stabil, spiritual yang matang, 
serta memiliki perkembangan sosial yang 
baik (4). 

Walaupun telah diketahui dan 
dipromosikan tentang bermacam 
keunggulan dan pentingnya ASI bagi bayi, 
tetapi praktek pemberian ASI dikalangan 
ibu-ibu masih belum menggembirakan. Di 
Indonesia, pola dan kecenderungan 
pemberian ASI tidak membaik karena dari 
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generally associated with breastfeeding behavior in performing exclusively. Batakan Public 
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tahun ke tahun lama pemberian ASI diduga 
lebih pendek, atau umur sapih bayi lebih 
awal (8-10 bulan). Demikian pula praktek 
menyusui secara eksklusif selama 6 bulan 
terus menerus mengalami penurunan yang 
bermakna. Pola kecenderungan pemberian 
ASI sangat mengkhawatirkan bagi penentu 
kebijakan, terutama jika terjadi pada 
keluarga miskin dan memiliki status gizi 
rendah. Keluarga tersebut akan memiliki 
resiko tinggi terhadap kematian bayi dan 
anaknya. Resiko tersebut menjadi lebih 
tinggi pada keluarga yang tidak pengaturan 
kelahiran, sehingga masalah-masalah 
kesehatan ibu dan anak yang akan dihadapi 
makin berat (5). 

Banyak faktor yang mempengaruhi 
menyusui antara lain adalah faktor 
kurangnya pengertian dan pengetahuan 
masyarakat tentang keunggulan ASI, 
pendidikan ibu, pemberian susu formula 
pada bayi, motivasi dokter atau bidan dan 
penggunaan metode tradisonal untuk 
meningkatkan produksi ASI, faktor sosial 
budaya/faktor psikologis, faktor fisik, faktor 
kurangnya pengetahuan petugas kesehatan, 
meningkatnya promosi susu kaleng sebagai 
pengganti ASI, faktor penerangan yang 
salah satu justru datangnya dari petugas 
kesehatan sendiri (6,7,8). Menurut Rempel 
(9) faktor yang berperan penting terhadap 
penyapihan setelah bayi berumur 6 bulan 
adalah alasan kehamilan, ibu kembali kerja 
dan alasan non spesifik. Ibu-ibu yang 
bekerja sebagai akibat dari modernisasi 
akan mempercepat penyapihan atau 
meninggalkan menyusui. 

Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia (2), pengaruh kebiasaan yang 
kurang menunjang terhadap pemanfaatan 
ASI secara optimal oleh ibu-ibu yang 
menyusui di pedesaan adalah pemberian 
makanan pralaktal, pemberian 
makanan/minuman untuk menggantikan 
ASI. Jumlah pemberian ASI eksklusif pada 
bayi dibawah usia dua bulan berdasarkan 
Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 
Tahun 2003 hanya mencakup 64% dari total 
bayi yang ada. Persentasi tersebut menurun 
seiring dengan bertambahnya usia bayi yaitu 
46% pada bayi usia dua sampai tiga bulan 
dan 14% pada bayi usia empat sampai lima 
bulan. Lebih memprihatinkan lagi, 13% bayi 
di bawah dua bulan telah diberi susu formula 

dan satu dari tiga bayi usia dua sampai tiga 
bulan telah diberi makanan tambahan (4). 

Data yang diperoleh dari Survey 
Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) Kalsel tahun 
2006 menyebutkan, bahwa ibu yang 
memberikan ASI secara eksklusif kepada 
bayinya sampai berumur enam bulan saat 
ini masih rendah, yaitu hanya 35% dari 
jumlah total ibu melahirkan. Hasil  analisis 
data survei Kadarzi tahun 2007 pada 800 
Kepala Keluarga (KK) yang dilaksanakan di 
wilayah kerja seluruh Puskesmas se-
Kabupaten Tanah Laut menunjukkan bahwa 
keluarga yang belum sadar gizi didapatkan 
sebesar 422 KK (52,75%) dan yang Kadarzi 
sebesar 378 KK (47,25%). Indikator paling 
banyak belum dipraktekkan adalah keluarga 
memberikan dukungan kepada ibu 
melahirkan untuk memberikan ASI eksklusif 
sampai bayi usia 6 bulan yakni sebesar 
52,2%, sedangkan untuk indikator lainnya 
rata-rata sudah diatas target 80%. 
Berdasarkan hasil survei tersebut 
didapatkan data bahwa di wilayah kerja 
Puskesmas Batakan, keluarga belum 
memberikan dukungan kepada ibu untuk 
memberikan ASI eksklusif ternyata masih 
tinggi yaitu sebesar 51,3% (10). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 
peneliti ingin mempelajari faktor-faktor apa 
saja yang berkontribusi kuat terhadap 
pemberian ASI eksklusif di wilayah 
Puskesmas Batakan Kecamatan Panyipatan 
Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan 
Selatan. 

 
Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian survey analitik dengan 
rancangan cross sectional (potong lintang). 

Populasi penelitian adalah keluarga 
atau rumah tangga yang mempunyai balita 
di wilayah kerja Puskesmas Batakan, 
dengan kriteria inklusi yaitu: 1) balita usia 6-
24 bulan dengan pertolongan persalinan 
normal; 2) lahir per responden dan tinggal 
satu atap yang dalam hal ini adalah ibu 
balita bersedia menandatangani informed 
consent. Jumlah sampel dalam penelitian 
adalah 82 balita usia 6-24 bulan yang 
memenuhi kriteria inklusi. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan sumber data primer 
dan sekunder. Instrumen yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah kuesioner dan 
check list observasi. 

Teknik analisis data menggunakan 
univariat, bivariat dan multivariat. Analisis 
univariat untuk mendeskripsikan 
karakteristik variabel yang diteliti. Analisis 
bivariat menggunakan uji chi-square untuk 
melihat hubungan antara variabel bebas 
dengan variabel terikat. Analisis multivariate 
menggunakan uji regresi logistik berganda 
(multiple logistic regression), untuk 
mengetahui variabel mana yang paling 
berpengaruh. 

 
Hasil Penelitian 
1. Hubungan Pendidikan Ibu Terhadap 
Pemberian ASI Eksklusif  

Pendidikan ibu terhadap pemberian air 
susu ibu secara eksklusif dapat dilihat pada 
tabel berikut : 

 
Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan 

Pendidikan Ibu Terhadap 
Pemberian ASI Eksklusif 

 
Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas 

diketahui ibu yang menyusui secara 
eksklusif dengan kriteria pendidikan dasar 
sejumlah 41 responden (95.3%), sedangkan 
dengan kriteria pendidikan menengah 2 
responden (4.7%). Sedangkan pada ibu 
yang menyusui tidak secara eksklusif 
didapatkan sejumlah 31 responden (79.5%) 
dengan kriteria pendidikan dasar dan 8 
responden (20.5%) dengan kriteria 
pendidikan menengah, sedangkan pada 
kriteria pendidikan tinggi tidak ada 
responden. 

Berdasarkan hasil uji statistik chi-

square dengan α = 0.05 didapatkan nilai p = 

0.042 (p < α). 
 

2. Hubungan Pengetahuan Ibu Terhadap 
Pemberian ASI Eksklusif  

Pengetahuan ibu terhadap pemberian 
air susu ibu secara eksklusif dapat dilihat 
pada tabel berikut : 

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan 
Pengetahuan Ibu Terhadap 
Pemberian ASI Eksklusif 

 
Berdasarkan tabel 2 tersebut di atas 

diketahui jumlah responden terbanyak pada 
ibu yang menyusui secara eksklusif dengan 
kriteria pengetahuan cukup sejumlah 26 
responden (60.5%), responden dengan 
kriteria pengetahuan baik sejumlah 11 
responden (25.6%) dan responden dengan 
kriteria kurang sebanyak 6 responden 
(14.0%). Sedangkan pada ibu yang 
menyusui tidak secara eksklusif didapatkan 
sejumlah 23 responden (59.0%) dengan 
kriteria pengetahuan kurang, sejumlah 15 
responden (38.5%) dengan kriteria 
pengetahuan cukup dan 1 responden (2.6%) 
dengan kriteria baik. 

Berdasarkan hasil uji statistik chi 

square dengan α = 0.05 didapatkan nilai p = 

0.000 (p < α). 
 

3. Hubungan Pekerjaan Ibu Terhadap 
Pemberian ASI Eksklusif 

Pekerjaan ibu terhadap pemberian ASI 
eksklusif dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 3.Distribusi Responden Berdasarkan 

Pekerjaan Terhadap Pemberian 
ASI Eksklusif 

 
Berdasarkan tabel 3 tersebut diatas 

diketahui jumlah responden terbanyak pada 
ibu yang menyusui secara eksklusif dengan 
kriteria pada ibu yang bekerja sejumlah 31 
responden (72.1%) dan responden dengan 
kriteria tidak bekerja sejumlah 12 responden 
(27.9%). Sedangkan pada ibu yang 
menyusui tidak secara eksklusif didapatkan 
sejumlah 25 responden (64.1%) dengan 

Pendidikan
Ibu 

ASI 

Eksklusif % 
Tidak 
Eksklu-

sif 
% 

Dasar 41 95.3 31 79.5 

Menengah 2 4.7 8 20.5 

Tinggi 0  0 0 0 

Jumlah 43 100 39 100 

Pengetahuan
Ibu 

ASI 

Eksklusif % 
Tidak 
Eksklu-

sif 
% 

Baik 11 25.6 1 2.6 

Cukup 26 60.5 15 38.5 

Kurang 6 14.0 23 59.0 

Jumlah 43 100 39 100 

Pekerjaan 
Ibu 

ASI 

Eksklusif % 
Tidak 

Eksklusif 
% 

Bekerja 31 72.1 14 35.9 

Tidak 
bekerja 

12 27.9 25 64.1 

Jumlah 43 100 39 100 
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kriteria pekerjaan pada ibu yang tidak 
bekerja yaitu sejumlah 25 responden 
(64.1%) dan responden dengan kriteria  ibu 
bekerja sejumlah 14 responden (35.9%). 

Berdasarkan hasil uji statistik chi-

square dengan α = 0.05 didapatkan nilai p = 

0.002 (p < α). 
 
4. Hubungan Sikap Ibu Terhadap 
Pemberian ASI Eksklusif 

Sikap ibu terhadap pemberian ASI 
eksklusif dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 4.Distribusi Responden Berdasarkan 

Sikap Terhadap Menyusui Secara 
Eksklusif 

 
Berdasarkan tabel 4 tersebut di atas 

diketahui jumlah responden terbanyak pada 
ibu yang menyusui secara eksklusif dengan 
kriteria sikap ibu baik sejumlah 33 
responden (76.7%) dan responden dengan 
kriteria sikap ibu kurang sejumlah 10 
responden (23.3%). Sedangkan pada ibu 
yang menyusui tidak secara eksklusif 
didapatkan sejumlah 20 responden (51.3%) 
dengan kriteria sikap ibu kurang yaitu 
sejumlah 20 responden (51.3%) dan dengan 
kriteria sikap ibu baik sejumlah 19  
responden (48.7%). 

Berdasarkan hasil uji statistik chi 

square dengan α = 0.05 didapatkan nilai p = 

0.016 (p < α). 
 
5. Pengaruh Faktor Pendidikan, 
Pengetahuan, Pekerjaan dan Sikap Ibu 
Terhadap Kecenderungan Ibu Memberikan 
ASI Eksklusif 

Pengaruh faktor pendidikan, 
pengetahuan, pekerjaan dan sikap ibu 
terhadap kecenderungan ibu memberikan 
ASI eksklusif dapat dilihat pada tabel berikut 
: 
 
 
 
 
 

Tabel 5. Nilai Odd Ratio (OR) Variabel 
Pendidikan, Pengetahuan, 
Pekerjaan dan Sikap Terhadap 
Pemberian ASI Eksklusif 

 
Berdasarkan tabel 5 di atas 

menunjukkan bahwa faktor pendidikan, 
pengetahuan, pekerjaan dan sikap ibu 
mempunyai hubungan yang bermakna 
dengan menyusui secara eksklusif, dengan 
nilai odd rasio (OR) dari masing-masing 
variabel yaitu pendidikan 2.8, pengetahuan 
6.4, pekerjan ibu 3.1, dan sikap ibu sebesar 
3.2. 

 
Pembahasan 
1. Hubungan Pendidikan Ibu Terhadap 
Pemberian ASI Eksklusif  

Dari hasil penelitian diketahui ibu yang 
menyusui secara eksklusif  dengan kriteria 
pendidikan dasar sejumlah 41 responden 
(95.3%), responden dengan kriteria 
pendidikan menengah sebanyak 2 
responden (4.7%). Sedangkan pada ibu 
yang menyusui tidak secara eksklusif 
didapatkan sejumlah 31 responden (58.3%) 
dengan kriteria pendidikan dasar dan 8 
responden (20.5%) dengan kriteria 
pendidikan menengah. 

Berdasarkan hasil uji statistik chi-

square dengan α = 0.05 didapatkan nilai p = 

0.042 (p < α) artinya terdapat hubungan 
bermakna antara pendidikan ibu terhadap 
pemberian ASI eksklusif di wilayah 
Puskesmas Batakan. 

Menurut hasil penelitian Aregai (8) ibu 
yang pendidikannya lebih tinggi cenderung 
akan menyapih anaknya lebih awal 
dibanding ibu yang tingkat pendidikannya 
lebih rendah. ibu yang bekerja di luar rumah 
cenderung akan menyapih anaknya  lebih 
awal dibanding ibu rumah tangga. Ibu yang 
mempunyai satu anak cendrung lebih awal 
menyapih anaknya dibanding ibu yang 
mempunyai anak lebih dari satu dan ibu 
yang mempunyai pendapatan keluarga lebih 
baik cenderung akan lebih awal menyapih 
anaknya dibanding ibu yang miskin. 
Sebagian dari pernyataan Arigai (8) 

Sikap 
Ibu 

ASI 

Eksklusif % 
Tidak 

Eksklusif 
% 

Baik 33 76.7 19 48.7 

Kurang 10 23.3 20 51.3 

Jumlah 43 100 39 100 

Variabel 
Nilai 
OR 

95% C.I EXP(B) 

Lower Upper 

Pendidikan 2.688 0.391 18.494 

Pengetahuan 6.447 2.388 17.404 

Pekerjaan 3.110 0.941 10.280 

Sikap 3.277 0.930 11.542 
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diperkuat oleh Lin Li, et al., (2004) yang 
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu 
secara positif berhubungan dengan lamanya 
ibu menyusui. 

Hasil penelitian Iskandar et al. (12) 
mengungkapkan bahwa faktor dominan 
yang berpengaruh terhadap kelangsungan 
menyusui di perkotaan Jawa-Bali adalah 
tingkat pendidikan, penolong persalinan 
secara tradisional (dukun bayi), dan paritas. 
Ibu-ibu yang berpendidikan lebih rendah 
cenderung memberikan ASI pada bayi 
sampai umur kurang lebih 6 bulan. 
Sementara itu untuk wilayah perkotaan di 
luar Jawa-Bali, faktor dominan yang 
mempengaruhi pemberian ASI adalah 
tingkat pendidikan dan paritas, sedangkan 
untuk wilayah pedesaan antara lain 
penolong persalinan, tingkat pendidikan, 
pekerjaan, paritas, dan kelahiran yang tidak 
diinginkan. 

Wilopo (4) juga menyatakan 
pendidikan rendah justru berhubungan 
dengan perilaku yang baik dalam hal 
memberikan ASI, sedangkan wanita yang 
telah mengalami tingkat pendidikan 
universitas memiliki waktu menyusui yang 
lebih pendek. Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian dimana sebagian besar 
responden yang menerapkan ASI eksklusif 
adalah responden dengan kriteria 
pendidikan dasar. 

 
2. Hubungan Pengetahuan Ibu Terhadap 
Pemberian ASI Eksklusif 

Dari hasil penelitian diketahui jumlah 
responden terbanyak pada ibu yang 
menyusui secara eksklusif dengan kriteria 
pengetahuan cukup sejumlah 26 responden 
(60.5%), responden dengan kriteria 
pengetahuan baik sejumlah 11 responden 
(25.6%) dan responden dengan kriteria 
kurang sebanyak 6 responden (14.0%). 
Sedangkan pada ibu yang menyusui tidak 
secara eksklusif didapatkan sejumlah 23 
responden (59.0%) dengan kriteria 
pengetahuan kurang, sejumlah 15 
responden (38.5%) dengan kriteria 
pengetahuan cukup dan 1 responden (2.6%) 
dengan kriteria baik. 

Berdasarkan hasil uji statistic chi 

square didapatkan nilai p = 0,000 < α (0,05) 
maka Ho ditolak artinya ada hubungan 
bermakna antara pengetahuan ibu terhadap 
menyusui secara eksklusif di wilayah 

Puskesmas Batakan Kecamatan 
Panyipatan. 

Pengetahuan dapat dikatakan sebagai 
pengalaman yang mengarah pada 
kecerdasan serta akan meningkatkan minat 
dan perhatian. Sehingga semakin tinggi 
tingkat pengetahuan ibu tentang ASI 
Eksklusif maka akan sangat membantu yang 
bersangkutan dalam bertindak/berprilaku 
dan melaksanakan menyusui secara 
eksklusif. Hal ini sejalan dengan Depkes RI 
(2000) yang menyatakan bahwa Perilaku 
seseorang atau kelompok ditentukan oleh 
pengetahuan, sikap, kepercayaan dan lain 
sebagainya dengan didukung oleh 
ketersediaan fasilitas dan sarana yang 
memungkinkan perilaku, disamping itu 
diperkuat dengan adanya peraturan-
peraturan dan kepemimpinan, elemen-
elemen tersebut saling menentukan dan 
saling berhubungan.  

Menurut Notoatmodjo (13), 
pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini 
terjadi setelah orang melakukan 
penginderaan melalui panca indera yaitu 
penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa 
dan perabaan, sebagian besar pengetahuan 
manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 
Pengetahuan merupakan domain yang 
sangat penting untuk terbentuknya sikap 
dan perilaku seseorang. Pengetahuan 
diperoleh dari pengalaman, orang tua, guru, 
teman, buku dan media informasi. Sebelum 
seseorang berperilaku ia harus tahu terlebih 
dahulu apa arti dan manfaat suatu hal bagi 
dirinya atau keluarganya. Sehingga ibu akan 
menyusui secara eksklusif apabila ia tahu 
apa tujuan dan manfaatnya bagi kesehatan, 
dan apa bahaya-bahayanya apabila tidak 
melakukan ASI eksklusif. 
 
3. Hubungan Pekerjaan Ibu Terhadap 
Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif 

Dari hasil penelitian diketahui jumlah 
responden terbanyak pada ibu yang 
menyusui secara eksklusif dengan kriteria 
pada ibu yang bekerja sejumlah 31 
responden (72.1%) dan responden dengan 
kriteria tidak bekerja sejumlah 12 responden 
(27.9%). Sedangkan pada ibu yang 
menyusui tidak secara eksklusif didapatkan 
sejumlah 25 responden (64.1%) dengan 
kriteria pekerjaan pada ibu yang tidak 
bekerja yaitu sejumlah 25 responden 
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(64.1%) dan dengan kriteria pekerjaan ibu 
bekerja sejumlah 14 responden (35.9%). 

Berdasarkan hasil uji statistic chi 

square didapatkan nilai p = 0,002 < α (0,05) 
maka Ho ditolak artinya ada hubungan yang 
bermakna antara pekerjaan ibu terhadap 
menyusui secara eksklusif di wilayah 
Puskesmas Batakan Kecamatan 
Panyipatan. 

Menurut Wilopo (5), latar belakang 
sosial ekonomi keluarga dengan 
modernisasi sangat erat kaitannya dengan 
pola menyusui. Ibu yang yang tergolong ke 
dalam tingkatan sosial-ekonomi rendah, 
bekerja disektor pertanian, atau hanya 
bekerja sebagai ibu rumah tangga memiliki 
kebiasaan menyusui yang lebih panjang 
dibanding dengan ibu yang bekerja pada 
sektor informal, pegawai negeri atau 
sebagai pedagang (perkantoran). Demikian 
juga hubungan jenis pekerjaan suami 
dengan lama menyusui isterinya tidak jauh 
berbeda dengan pekerjaan wanita 

Ibu yang bekerja mempunyai interaksi 
dan komunikasi yang lebih luas dengan 
sesama rekan dibandingkan ibu yang tidak 
bekerja untuk mendapatkan berbagai  
informasi termasuk informasi tentang 
kesehatan, dengan pekerjaan responden 
yang sebagian besar sebagai petani 
menyusui secara eksklusif masih bisa 
dilakukan karena kebiasaan yang ada pada 
daerah penelitian mereka membawa serta 
bayi mereka ke ladang. 

 
4. Hubungan Sikap Ibu Terhadap 
Pemberian ASI Eksklusif 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 
jumlah responden terbanyak pada ibu yang 
menyusui secara eksklusif dengan kriteria 
sikap baik sejumlah 33 responden (76.7%) 
dan responden dengan kriteria sikap kurang 
sejumlah 10 responden (23.3%). Sedangkan 
pada ibu yang menyusui tidak secara 
eksklusif didapatkan sejumlah 20 responden 
(51.3%) dengan kriteria sikap kurang  dan 
dengan kriteria sikap baik sejumlah 19  
responden (48.7%). 

Berdasarkan hasil uji statistic chi 

square didapatkan nilai p = 0,016 < α (0,05) 
maka Ho ditolak artinya ada hubungan 
bermakna antara pengetahuan ibu  terhadap 
menyusui secara eksklusif di wilayah 
Puskesmas Batakan Kecamatan 
Panyipatan. 

Secara umum sikap dapat dirumuskan 
sebagai kecendrungan untuk berespons 
(secara positif atau negatif) terhadap orang, 
obyek atau situasi tertentu. Sikap 
mengandung suatu penelitian 
emosional/afektif (senang, benci, sedih), 
disamping itu komponen kognitif 
(pengetahuan tentang obyek itu) serta aspek 
konatif (kecenderungan bertindak). Dalam 
hal ini pengertian sikap adalah merupakan 
reaksi atau respons seseorang yang masih 
tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. 
(13) . 

Sebagian besar responden pada 
keluarga  mempunyai sikap baik tentang ASI 
Eksklusif dikarenakan responden pada 
penelitian ini mendapatkan akses masuknya 
informasi tentang ASI eksklusif dari berbagai 
media tulis dan elektronik juga dari 
penyuluhan-penyuluhan yang disampaikan 
oleh petugas kesehatan dan lintas sektor. 

Juga dijelaskan bahwa tingkat 
pendidikan sangat berpengaruh terhadap 
perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. 
Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan 
memudahkan seseorang atau masyarakat 
untuk menyerap informasi dan 
mengimplementasikannya dalam perilaku 
dan gaya hidup sehari-hari, khususnya 
dalam hal kesehatan dan gizi. Tingkat 
pendidikan wanita mempengaruhi derajat 
kesehatan. Depkes RI  (2004). 

Dapat diambil kesimpulan bahwa 
faktor-faktor tersebut diatas turut 
mempengaruhi responden dalam bersikap  
dan bertindak terhadap melaksanakan ASI 
Eksklusif. 
 
5. Pengaruh Faktor Pendidikan, 
Pengetahuan, Pekerjaan dan Sikap Ibu 
terhadap Kecenderungan Ibu memberikan 
ASI Eksklusif 

Dari analisis yang dilakukan dapat 
diambil kesimpulan variabel pendidikan, 
pengetahuan, pekerjaan dan sikap ibu 
mempunyai hubungan yang bermakna 
dengan menyusui eksklusif, dengan nilai 
odd rasio (OR) dari masing-masing variabel 
sebagai berikut : 

Hasil analisis didapatkan odd rasio 
(OR) dari variabel pendidikan ibu adalah 2.6 
(95%CI:0.931–18.494), ini berarti ibu yang 
pendidikan dasar mempunyai peluang 
menyusui eksklusif 2.6 kali dibandingkan ibu 
yang berpendidikan menengah di wilayah 
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Puskesmas Batakan Kecamatan 
Panyipatan. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Wilopo (4), yang menyatakan pendidikan 
rendah justru berhubungan dengan perilaku 
yang baik dalam hal memberikan ASI, 
sedangkan wanita yang telah mengalami 
tingkat pendidikan universitas memiliki 
waktu menyusui yang lebih pendek. 

Hasil analisis didapatkan odd rasio 
(OR) dari variabel pengetahuan ibu adalah 
6.4 (95%CI:2.388–17.404), ini berarti ibu 
yang pengetahuannya tinggi mempunyai 
peluang menyusui eksklusif 6.4 kali 
dibandingkan ibu yang pengetahuannya 
rendah di wilayah Puskesmas Batakan 
Kecamatan Panyipatan. Hal ini sejalan 
dengan Depkes RI (2000) yang menyatakan 
bahwa Perilaku seseorang atau kelompok 
ditentukan oleh pengetahuan, sikap, 
kepercayaan dan lain sebagainya dengan 
didukung oleh ketersediaan fasilitas dan 
sarana yang memungkinkan perilaku, 
disamping itu diperkuat dengan adanya 
peraturan-peraturan dan kepemimpinan, 
elemen-elemen tersebut saling menentukan 
dan saling berhubungan. 

Hasil analisis didapatkan odd rasio 
(OR) dari variabel pekerjaan ibu adalah 3.1 
(95%CI:0.941–10.280), ini berarti ibu yang 
bekerja mempunyai peluang menyusui 
eksklusif 3.1 kali dibandingkan ibu yang 
tidak bekerja di wilayah Puskesmas Batakan 
Kecamatan Panyipatan. Kondisi geografis 
dan status pekerjaan ibu yang sebagian 
besar sebagai petani, memungkinkan ibu 
bekerja dengan membawa serta bayinya 
karena di sawah/ladang tempat bekerja 
biasanya juga mempunyai pondok tempat 
berteduh dan menidurkan bayinya, sehingga 
ibu bisa setiap saat menyusui bayinya.  

Hasil analisis didapatkan odd rasio 
(OR) dari variabel sikap ibu adalah 3.2 
(95%CI:0.930–11.542), ini berarti ibu 
dengan sikap baik mempunyai peluang 
menyusui eksklusif 3.2 kali dibandingkan ibu 
dengan sikap kurang di wilayah Puskesmas 
Batakan Kecamatan Panyipatan. 
Responden mempunyai sikap baik tentang 
ASI Eksklusif dikarenakan responden pada 
penelitian ini mendapatkan akses masuknya 
informasi tentang ASI eksklusif dari berbagai 
media tulis dan elektronik juga dari 
penyuluhan-penyuluhan yang disampaikan 
oleh petugas kesehatan dan lintas sektor. 

Sedangkan variabel yang paling besar 
pengaruhnya terhadap kecenderungan 
menyusui secara eksklusif di wilayah 
Puskesmas Batakan Kecamatan Panyipatan 
adalah variabel pengetahuan dengan nilai 
Exp(B) 6.4 (95%CI:2.388–17.404). 

 
Kesimpulan 

Terdapat hubungan yang nyata  antara 
pendidikan ibu, pengetahuan ibu, pekerjaan 
ibu dan sikap ibu dengan pemberian ASI 
Eksklusif di wilayah Puskesmas Batakan 
Kecamatan Panyipatan. 

Variabel yang paling besar 
pengaruhnya terhadap kecenderungan 
menyusui secara eksklusif di wilayah 
Puskesmas Batakan Kecamatan Panyipatan 
adalah variabel pengetahuan. 
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