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ABSTRAK 

Miftahurrahma Ihsan 

Faktor yang memengaruhi Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini di RSUD 

Syekh Yusuf Kab. Gowa 

Inisiasi Menyusu Dini dapat mencegah 22% kematian bayi di Negara 

berkembang pada usia 28 bulan, namun jika menyusu pertama, saat bayi berusia 

di atas dua jam dan di bawah 24 jam pertama, maka dapat mencegah 16% 

kematian bayi di bawah 28 hari. Cakupan Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh 

Yusuf tahun 2021 hanya sebesar 66%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan praktik inisiasi 

menyusu dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 

Penelitian ini merupakan penelitian Survei Analitik dengan pendekatan 

Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang bersalin di 

RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa pada bulan Januari 2022 berjumlah 64 

orang, dan teknik pengambilan sampel menggunakan Total Sampling dengan 

jumlah sampel sebanyak 64 orang. 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara kebiasaan (p=0,004), 

dan persepsi ibu tentang sikap bidan (p=0). Tidak ada hubungan antara tingkat 

pendidikan (p=0,885),  tingkat pengetahuan (p=1), status kesehatan Ibu p=(0,504), 

status kesehatan Bayi (p=0,801), motivasi (p=0,346), kepercayaan (p=0,614), dan 

peran orang terdekat (p=0,346) dengan praktik inisiasi menyusu dini. 

Berdasarkan penelitian tersebut, saran yang diberikan bagi Dinas Kesehatan, 

meningkatkan promosi mengenai IMD, dan untuk RSUD Syekh Yusuf Kab, 

Gowa untuk membuat kebijakan kepada petugas kesehatan agar melaksanakan 

IMD sesuai prosedur. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan memantau 

pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini. Petugas kesehatan agar mampu mendorong 

keluarga Ibu untuk mendukung melaksanakan IMD dengan benar. 

 

Kata kunci : Faktor perilaku, Inisiasi Menyusu Dini, IMD, Pelaksanaan 

Inisiasi Menyusu Dini 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses membiarkan bayi mengisap 

segera atas instingnya sendiri pada satu jam pertama setelah lahir, dengan kontak 

kulit-ke-kulit antara bayi dan ibunya(Departemen Kesehatan RI, 2008) . Indonesia 

telah menerapkan kebijakan menyusui dini sejak Agustus 2007(Roesli, 2008). 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah merekomendasikan kolostrum, pada 

hari pertama dan kedua ASI, kepada semua bayi untuk melawan berbagai infeksi 

dan untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan(Kemenkes RI, 2012). 

WHO melaporkan bahwa pada tahun 2017, 51% dari setiap 1.000 kelahiran 

disusui dalam satu jam pertama kehidupan. Pada tahun 2018, angka pemberian 

IMD per 1000 kelahiran meningkat 60% dibandingkan capaian 100%. Semoga 

bisa mencapai 100% atau minimal mendekati target di tahun 2019(Alim et al., 

2019).  

Menurut (Mahardika, 2010), dalam praktik inisiasi menyusu dini, 

keberhasilan IMD dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesehatan ibu dan bayi, 

motivasi ibu, peran orang terdekat dan sikap bidan. Diketahui juga dari observasi 

bahwa ibu nifas tidak dapat menyusui bayinya secara langsung, karena ASI tidak 

dapat keluar. Beberapa bayi dengan BBLR  tidak dapat disusui sejak dini karena 

memerlukan penanganan khusus. Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang 

inisiasi menyusu dini membuat ibu kurang termotivasi untuk melakukan inisiasi 

menyusu dini dan dalam hal ini orang terdekat kurang berperan seperti ibu, 

saudara perempuan atau teman. 

Pada tahap awal menyusui, bidan tidak menunggu sampai bayi benar-benar 

menyusui, tetapi sebatas membantu persalinan. Setelah bayi lahir, bidan 
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meletakkan bayi di dada ibu, dan ketika bayi menangis, bayi langsung dibawa 

keluar untuk dimandikan dan dikeringkan.(Mahardika, 2010).  

Menurut iwan S (2009), kebiasaan pada postnatal seperti memandikan, 

membersihkan dan kemudian mengeringkan bayi (68,1%). Mulut bayi kemudian 

diletakkan langsung pada puting susu (86,2%). 

Menyusukan bayi secara eksklusif sangat banyak keuntungannya tidak 

hanya bagi bayi, akan tetapi juga kepada ibu, keluarga dan akhirnya mempunyai 

pengaruh terhadap ekonomi dan kebijakan bagi Negara termasuk menurunnya 

angka kematian Bayi. Pemberian ASI terutama IMD memberikan kontribusi yang 

besar untuk menurunkan angka kematian Bayi. IMD bisa mencegah 22% 

kematian bayi pada Negara berkembang dalam usia 28 bulan, akan tetapi apabila 

menyusu pertama, ketika bayi berusia di atas 2 jam dan di bawah 24 jam pertama, 

maka bisa mencegah 16% kematian bayi di bawah 28 hari. 

Inisiasi Menyusu Dini adalah program yang sedang dianjurkan pemerintah 

untuk bayi baru lahir untuk segera menyusu kepada ibunya dengan cara 

meletakkan bayi di dada ibu, dan dibiarkan merayap mencari puting susu ibunya 

sendiri. Untuk melakukan IMD ini, wajib dilakukan segera sesudah lahir, tidak 

boleh ditunda dengan melakukan aktivitas lain seperti menimbang, mengukur bayi 

atau aktivitas yang lainnya. Diperkirakan IMD bisa menyelamatkan 30.000 bayi 

di Indonesia pada bulan pertama kelahiran(Kusika Saputra & Lasmini, 2017). 

Pentingnya menyusui terbukti dalam sebuah ayat Al-Qur‟an dikatakan 

bahwa kewajiban bagi seorang ibu agar menyusui bayinya hingga anak berusia 

dua tahun yang terdapat pada QS. Al-Baqarah [2]: 233 yang berbunyi 

 ٍَّ ْٕ نُِٕد نَُّ ِزشْ قُُٓ ًَ َعهَٗ اْن َٔ َضاَعتَ ۚ  ٌْ ُٚخِىَّ انسَّ ٍْ أََزاَد أَ ًَ ٍِ ۖ نِ ْٛ ٍِ َكاِيهَ ْٛ نَ ْٕ ٍَّ َد ََلَدُْ ْٔ ٍَ أَ انَِداُث ُْٚسِضْع َٕ اْن َٔ

ْعُسِٔف ۚ ٌ ًَ ٍَّ بِاْن حُُٓ َٕ ِكْع َٔ  
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Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.” (Q.S Al-

Baqarah [2]: 233) 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2017, 

persentase tertinggi proses mulai menyusui pada anak 0-23 bulan adalah pada 1-6 

jam (35,2%). Proses mulai menyusu pada 1 jam pertama setelah /IMD hanya 

34,5%. IMD mengalami peningkatan pada tahun 2018, proporsi IMD pada anak 

umur 0-23 bulan adalah 1-6 jam (58,2%) (Laporan Nasional Riskesdas, 2018).  

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan bahwa pada tahun 

2016 terdapat 800 bayi dengan usia 0-6 bulan, bayi yang mendapatkan IMD 

adalah 250 (31,25%), pada tahun 2017 terdapat 750 bayi usia 0-6 bulan, bayi yang 

mendapatkan IMD naik sebanyak 400 (53,33%). Sedangkan pada tahun 2018 

terdapat 800 bayi usia 0-6 bulan , bayi yang mendapatkan IMD yaitu 420 

(52,05%) (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2018).  

Berdasarkan Riskesdas 2018 cakupan ASI Eksklusif di Indonesia adalah 

sebesar 37,3%. Sedangkan di Sulawesi Selatan hanya di bawah 45%. Cakupan 

ASI Eksklusif di Sulsel tahun 2013 sebesar 62,70% menurun menjadi 56,31% di 

tahun 2014. Tahun 2015 hanya mencapai 59,14%. Kabupaten di Sulsel yang 

paling rendah cakupan ASI Eksklusif adalah Kabupaten Gowa (20,52%) (Dinas 

Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2016).  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf, 

jumlah ibu yang melahirkan selama tahun 2019 sebanyak 1541 orang, dengan 

pelaksanaan IMD sebanyak 1264. Pada bulan September 2020 jumlah ibu yang 

melahirkan sebanyak 82 orang dengan pelaksanaan IMD sebanyak 66 orang. Di 
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tahun 2021 jumlah Ibu yang melahirkan sebanyak 884 orang dengan pelaksanaan 

IMD sebanyak 696 orang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Inisiasi Menyusu 

Dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan  

“Apa saja faktor yang memengaruhi pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini 

(IMD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten 

Gowa” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan Inisiasi 

Menyusu Dini (IMD) 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu dengan pelaksanaan 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD)  

b. Mengetahui hubungan antara pendidikan dengan pelaksanaan Inisiasi 

Menyusu Dini (IMD)  

c. Mengetahui hubungan antara status kesehatan ibu dengan pelaksanaan 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD)  

d. Mengetahui hubungan antara status kesehatan bayi dengan pelaksanaan 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD)  

e. Mengetahui hubungan antara motivasi dengan pelaksanaan Inisiasi 

Menyusu Dini (IMD)  



5 
 

 
 

f. Mengetahui hubungan antara kepercayaan dengan pelaksanaan Inisiasi 

Menyusu Dini (IMD)  

g. Mengetahui hubungan antara peran orang terdekat dengan pelaksanaan 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD)  

h. Mengetahui hubungan antara kebiasaan dengan pelaksanaan Inisiasi 

Menyusu Dini (IMD)  

i. Mengetahui hubungan antara persepsi ibu terhadap sikap bidan dengan 

pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat kepada responden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu informasi bagi 

ibu hamil mengenai manfaat dan pentingnya inisiasi menyusu dini untuk 

meningkatkan angka harapan hidup bayi. Selain itu dapat menjadikan suatu 

motivasi ibu untuk menerapkan inisiasi menyusu dini. 

2. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian serta 

informasi mengenai faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan Inisiasi 

Menyusu Dini (IMD) 

3. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam hal 

kebijakan tentang pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan juga 

menambah wawasan bagi peneliti mengenai faktor yang berhubungan dengan 

IMD dan bahan kajian untuk kegiatan penelitian selanjutnya. 
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E. Definisi Operasional dan Skala Kriteria Objektif 

1. Tingkat Pendidikan Ibu  

Definisi Operasional : Pendidikan yang didapat ibu dari program yang 

terstruktur yang berlangsung di sekolahan 

Kriteria Objektif : 

a. Pendidikan tinggi > 9 tahun (telah menempuh pendidikan lebih dari 

SMP) 

b. Pendidikan rendah ≤ 9 (hanya menempuh pendidikan SMP atau lebih 

rendah) 

(Arikunto, 2010) 

2. Pengetahuan Ibu 

Definisi Operasional : Kemampuan ibu dalam menjawab pertanyaan 

tentang IMD 

Kriteria Objektif : 

a. Pengetahuan baik, > 50% jawaban benar pada kuesioner 

b. Pengetahuan kurang ≤ 50% jawaban benar pada kuesioner 

(Kumar Sharma & Shilpa Jain, 2013) 

3. Status  Kesehatan Ibu 

Definisi Operasional : Keadaan dimana Ibu, tidak bisa melakukan proses 

Inisiasi Menyusu Dini. Hal tersebut disebabkan oleh : 

a. Bendungan asi yang mengakibatkan ibu merasa sakit 

b. Luka-luka pada puting akibat dari penggunaan bra ataupun diakibatkan 

karena ibu mengalami lepuh susu (milk blister), reaksi alergi, virus 

Herpes Simplex, Cacar air (Varicella)  yang dapat menyebabkan puting 

lecet 

c. Ibu mengkonsumsi obat anti kanker 
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d. Mendapat penyinaran sinar radioaktif 

e. Ibu mengalami HIV/AIDS 

Kriteria Objektif : 

a. Ada gangguan kesehatan pada ibu yang berhubungan dengan pemberian 

IMD, apabila terdapat jawaban ya 

b. Tidak ada gangguan kesehatan pada ibu yang berhubungan dengan 

IMD, apabila semua jawaban tidak 

4. Status Kesehatan Bayi 

Definisi Operasional : Keadaan dimana bayi tidak bisa melakukan proses 

inisiasi menyusu dini. Masalah ini menyangkut 

a. Kesehatan bayi 

b. Berat badan bayi 

c. Cacat atau kelainan pada bayi (kelainan bibir) 

Kriteria objektif : 

a. Ada gangguan kesehatan pada bayi yang berhubungan dengan 

pemberian IMD, apabila terdapat jawaban ya 

b. Tidak ada gangguan kesehatan pada bayi yang berhubungan dengan 

IMD, apabila semua jawaban tidak 

5. Motivasi 

Definisi Operasional : Dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang 

yang secara sadar atau tidak sadar untuk melaksanakan inisiasi menyusu 

dini 

Kriteria Objektif : 

a. Ada motivasi yang mendukung pelaksanaan inisiasi menyusu dini, 

apabila terdapat jawaban ya 
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b. Tidak ada motivasi yang mendukung pelaksanaan inisiasi menyusu 

dini, apabila semua jawaban tidak 

6. Kepercayaan 

Definisi Operasional : sesuatu yang diyakini seseorang karena diberikan 

turun temurun dari orang tua kepada anaknya sehingga menjadi sebuah 

perilaku mendasar. Kepercayaan yang berkembang di masyarakat adalah  

a. Ibu yang baru melahirkan terlalu lelah sehingga tidak kuat untuk 

menyusui 

b. Tidak mengizinkan ibu menyusui sebelum payudara dibersihkan 

c. Kolostrum tidak baik untuk bayi, yang ditandai dengan sakitnya bayi 

Kriteria Objektif : 

a. Ada kepercayaan ,apabila terdapat jawaban ya  

b. Tidak ada kepercayaan, apabila semua jawaban tidak  

7. Peran orang terdekat  

Definisi Operasional : dorongan yang kuat bagi ibu dari orang terdekat 

terutama wanita seperti ibu, ibu mertua, kakak wanita dan teman wanita 

Kriteria Objektif : 

a. Ada dukungan dari orang terdekat, apabila terdapat jawaban ya 

b. Tidak ada dukungan dari orang terdekat, apabila semua jawaban tidak 

8. Kebiasaan  

Definisi Operasional : sesuatu yang dilakukan terus menerus yang belum 

tentu kebenarannya. Kebiasaan disini adalah setelah melahirkan bayi 

langsung dibersihkan dan tidak dilakukan IMD, bayi dipisahkan dari 

ibunya dan diberi minuman seperti madu dan susu formula 

Kriteria Objektif : 

a. Ada kebiasaan,apabila terdapat jawaban ya  
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b. Tidak ada kebiasaan, apabila semua jawaban tidak  

9. Persepsi ibu terhadap sikap bidan 

Definisi Operasional : cara pandang ibu tentang pelayanan bidan terhadap 

kesehatan ibu dan anak terutama tentang IMD 

Kriteria Objektif : 

a. Ada persepsi Ibu terhadap sikap Bidan, apabila terdapat jawaban ya 

b. Tidak ada persepsi Ibu terhadap sikap Bidan, apabila semua jawaban 

tidak  

10. Praktik Inisiasi Menyusu Dini 

Definisi Operasional : Penerapan Inisiasi Menyusu Dini pada ibu 

melahirkan 

Kriteria Objektif : 

a. Ya (melaksanakan inisiasi menyusu dini) 

b. Tidak (melaksanakan inisiasi menyusu dini) 

F. Hipotesis Penelitian 

1. H0 : Tidak ada hubungan tingkat pendidikan ibu dengan praktik Inisiasi 

Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf 

Ha : Ada hubungan tingkat pendidikan ibu dengan praktik Inisiasi 

Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf 

2. H0 : Tidak ada hubungan pengetahuan ibu dengan praktik Inisiasi 

Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf 

Ha : Ada hubungan pengetahuan ibu dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini 

di RSUD Syekh Yusuf 

3. H0 : Tidak ada hubungan status kesehatan ibu dengan praktik Inisiasi 

Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf 
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Ha : Ada hubungan status kesehatan ibu dengan praktik Inisiasi Menyusu 

Dini di RSUD Syekh Yusuf 

4. H0 : Tidak ada hubungan status kesehatan bayi dengan praktik Inisiasi 

Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf 

Ha : Ada hubungan status kesehatan bayi dengan praktik Inisiasi Menyusu 

Dini di RSUD Syekh Yusuf 

5. H0 : Tidak ada hubungan antara motivasi yang ada di masyarakat dengan 

praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf 

Ha : Ada hubungan antara motivasi yang ada di masyarakat dengan praktik 

Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf 

6. H0 : Tidak ada hubungan antara kepercayaan yang ada di masyarakat 

dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf 

Ha : Ada hubungan antara kepercayaan yang ada di masyarakat dengan 

praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf 

7. H0 : Tidak ada hubungan antara peran orang terdekat dengan praktik 

Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf 

Ha : Ada hubungan antara peran orang terdekat dengan praktik Inisiasi 

Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf 

8. H0 : Tidak ada hubungan antara kebiasaan yang ada di masyarakat dengan 

praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf 

Ha : Ada hubungan antara kebiasaan yang ada di masyarakat dengan 

praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf 

9. H0 : Tidak Ada hubungan antara persepsi ibu terhadap sikap bidan 

kesehatan yang ada  di masyarakat dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini 

di RSUD Syekh Yusuf 
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Ha : Ada hubungan antara persepsi ibu terhadap sikap bidan kesehatan 

yang ada  di masyarakat dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini di RSUD 

Syekh Yusuf 
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G. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 Kajian Pustaka Inisiasi Menyusu Dini 

 

No 

Penulis, Nama 

jurnal/edisi/volu

me/tahun terbit 
Judul Artikel 

Metode Penelitian 
Kesimpulan 

Sampel Analisis data 

1 Fifi Indramukti, 

Unnes Journal of 

Public 

Health/2/2/2013 

Faktor  yang 

berhubungan 

dengan praktik 

inisiasi menyusu 

dini (imd) pada ibu 

pasca bersalin 

normal di wilayah 

kerja puskesmas 

blado I 

 

 

sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 48 orang. 

 

Analisis univariat untuk 

memberikan gambaran 

mengenai tingkat pendidikan, 

pengetahuan, sikap, peran 

petugas kesehatan dan 

dukungan orang terdekat 

dengan praktik Inisiasi 

Menyusu Dini (IMD). 

Sedangkan analisa bivariat 

dengan komputerisasi dengan 

menggunakan uji chi square 

karena skala dalam penelitian 

ini adalah ordinal dan 

nominal. 

ada hubungan antara 

sikap, peran petugas 

kesehatan dan dukungan 

orang terdekat dengan 

praktik Inisiasi Menyusu 

Dini (IMD) Pada Ibu 

Pasca Bersalin Normal di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Blado I 

Kabupaten Batang. 

Sedangkan untuk tingkat 

pendidikan dan 

pengetahuan diketahui 

tidak ada hubungan 

dengan praktik Inisiasi 

Menyusu Dini (IMD) 

Pada Ibu Pasca Bersalin 

Normal di Wilayah Kerja 

Puskesmas Blado I 
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Kabupaten Batang. 

2  Bambang Budi 

Raharjo,  Jurnal 

Kesehatan 

Masyarakat/1/10/

2014 

 

Profil Ibu dan 

Peran Bidan Dalam 

Praktik Inisiasi 

Menyusu Dini dan 

Asi Eksklusif 

jumlah sampel adalah 200 

orang ibu bayi 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan secara kuantitatif. 

Penelitian ini dilakukan 

melalui survei dengan 

pendekatan cross sectional. 

faktor-faktor ibu yang 

berhubungan dengan 

praktik IMD adalah 

pengetahuan dan sikap 

ibu terkait IMD dan ASI 

Eksklusif. Sedangkan 

yang berhubungan secara 

signifikan dengan praktik 

ASI eksklusif adalah 

tingkat pendidikan, 

pengetahuan dan sikap 

ibu. Di samping faktor 

ibu, peran Bidan juga 

secara signifikan 

berpengaruh terhadap 

praktik IMD dan praktik 

ASI eksklusif. 

3 Sheilla Virarisca, 

Djaswadi Dasuki, 

Sulchan 

Sofoewan, Jurnal 

Gizi Klinik 

Indonesia/2/7/201

0 

Metode persalinan 

dan hubungannya 

dengan inisiasi 

menyusu dini di 

RSUP Dr. Sardjito 

Yogyakarta 

Besar sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 

100 orang subjek yang 

diperoleh berdasarkan 

rumus pengujian hipotesis 

untuk dua proporsi 

populasi 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif dengan 

rancangan cross sectional, 

yaitu mencari hubungan 

antara variabel bebas (metode 

persalinan) dengan variabel 

tergantung (inisiasi menyusu 

Metode persalinan 

mempunyai hubungan 

yang signifikan dengan 

IMD. Dukungan tenaga 

kesehatan mempunyai 

hubungan yang 

signifikan dengan IMD. 

Penyakit ibu secara 

praktis berhubungan 



14 
 

 
 

dini) dengan melakukan 

pengukuran sesaat. Analisis 

multivariat menggunakan 

regresi binomial dilakukan 

dengan tujuan untuk melihat 

hubungan metode persalinan 

dengan IMD dan untuk 

melihat variabel lain yang 

ikut berpengaruh terhadap 

IMD 

dengan IMD, sedangkan 

pengetahuan tidak 

mempunyai hubungan 

yang signifikan dengan 

IMD. Berdasarkan hasil 

wawancara mendalam 

diketahui bahwa 

dukungan tenaga 

kesehatan untuk IMD 

pada postpartum 

normal cukup tinggi, 

sedangkan dukungan 

tenaga kesehatan untuk 

IMD pada post partum 

seksio sesarea masih 

rendah. 

4  Maria Nova, 

Rahmita Yanti, 

Syarifatul Azmi,  

 Prosiding 

Seminar 

Kesehatan 

Perintis/1/1/2018 

Hubungan Inisiasi 

Menyusu Dini, 

Pengetahuan Ibu 

dan Pekerjaan Ibu 

Terhadap 

Pemberian Asi 

Eksklusif di 

Kabupaten Lima 

Puluh Kota 

Sampel dalam penelitian 

ini adalah ibu-ibu yang 

memiliki bayi berusia >6-

24 bulan. 

Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif analitik 

yang bersifat studi potong 

lintang (Cross Sectional), 

proses analisa data dilakukan 

dengan dua tahap yaitu 

analisis data univariat dan 

data bivariat. Uji analisa 

bivariat pada penelitian ini 

menggunakan uji statistik 

1. (55,2%) ibu-ibu di 

Kenagarian Maek tahun 

2016 tidak memberikan 

ASI Eksklusif.  

2. (53,4%) ibu-ibu di 

Kenagarian Maek tahun 

2016 tidak melakukan 

Inisiasi Menyusu Dini.  

3. (60,3%) ibu-ibu di 

Kenagarian Maek tahun 
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Kenagarian Maek Chi-square 2016 memiliki 

pengetahuan yang kurang 

tentang pentingnya ASI 

Eksklusif.  

4. (63,8%) ibu-ibu di 

Kenagarian Maek tahun 

2016 tidak bekerja.  

5. Terdapat hubungan 

antara melakukan Inisiasi 

Menyusu Dini dengan 

pemberian ASI Eksklusif 

di Kenagarian Maek 

tahun 2016  

6. Terdapat hubungan 

antara tingkat 

pengetahuan ibu dengan 

pemberian ASI Eksklusif 

di Kenagarian Maek 

tahun 2016  

7. Tidak terdapat 

hubungan antara 

pekerjaan ibu dengan 

pemberian ASI Eksklusif 

di Kenagarian Maek 

tahun 2016  

5 Septiana Kusuma Hubungan Sampel penelitian Penelitian ini menggunakan 1. Terdapat hubungan 
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Wardhani, 

Chusnul 

Chotimah, IJMS – 

Indonesian 

Journal On 

Medical 

Science/2/5/2018 

Dukungan Suami 

Dengan 

Keberhasilan 

Inisiasi Menyusu 

Dini Pada Ibu 

Bersalin di Klinik 

Bersalin Bu Nafsi 

Wonogiri 

ini adalah sebagian dari 

ibu bersalin di Klinik 

Bersalin Bu Nafsi yang 

memenuhi kriteria inklusi 

dan eksklusi yang 

berjumlah 30 ibu bersalin 

dalam kurun waktu 25 

April 2016 - 11 Juni 

2016 

metode observasional analitik 

dengan menggunakan 

pendekatan cross 

sectional 

antara dukungan suami 

dengan keberhasilan 

inisiasi menyusu dini 

pada ibu bersalin di 

Klinik Bersalin Bu Nafsi 

Wonogiri.  

2. Sebagian besar ibu 

bersalin di Klinik 

Bersalin Bu Nafsi 

Wonogiri mendapatkan 

dukungan yang baik dari 

suami pada saat inisiasi 

menyusu dini yaitu 16 

responden (53,3%) 

3. Sebagian besar ibu 

bersalin di Klinik 

Bersalin Bu Nafsi 

Wonogiri berhasil 

melakukan 

inisiasi menyusu dini 

sebanyak 19 responden 

(63,3%) 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Inisiasi Menyusu Dini 

1. Definisi 

Inisiasi menyusu dini (early initiation) atau permulaan menyusu dini 

adalah bayi mulai menyusu sendiri setelah lahir. Cara bayi melakukan inisiasi 

menyusui dini dinamakan the breast crawl atau merangkak mencari payudara 

(Roesli, 2012). Balita yang kurang energi memiliki risiko 2.4 kali untuk 

mengalami stunting dibandingkan dengan Balita yang cukup energi. Balita yang 

memiliki riwayat tidak melakukan IMD memiliki risiko 1.3 kali untuk 

mengalami stunting dibandingkan dengan Balita yang memiliki riwayat 

melakukan IMD.  

Inisiasi menyusu dini merupakan suatu prosedur langkah awal yang harus 

dilakukan antara ibu dan bayi. Inisiasi menyusu dini dilakukan dengan cara 

membiarkan kulit ibu melekat pada kulit bayi (skin to skin) segera setelah 

persalinan (Riksani, 2012)  

Program Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Indonesia telah diketahui oleh 

sebagian besar masyarakat. Program Inisiasi Menyusu Dini telah diatur dalam 

perundang undangan dan dilaksanakan serta diimplementasikan di sebagian 

pelayanan kesehatan di Indonesia. Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini 

belum optimal karena faktor internal ibu dan bayi serta faktor eksternal yaitu 

dukungan suami dan keluarga serta peran tenaga kesehatan. (Fitriani, 2020) 

2. Manfaat Inisiasi Menyusu Dini  

IMD sangat penting untuk meningkatkan angka keberhasilan ASI eksklusif 

yang nantinya akan menekan angka kematian bayi pada usia kurang dari 28 hari 
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(neonatal). Manfaat IMD bagi ibu untuk memberikan rasa tenang, memicu 

produksi hormon oksitosin, menekan risiko perdarahan, dan sebagai jalinan kasih 

sayang dengan sang anak. Sedangkan bagi bayi manfaatnya untuk menekan 

angka kematian bayi, sebagai sistem kekebalan tubuh pertama kali, dan sebagai 

penghangat di awal kelahiran. Angka persentase IMD di Indonesia masih 

tergolong rendah, walaupun angka cenderung meningkat, dan juga angka 

kematian bayi masih tinggi akibat infeksi yang mengarah kepada rendahnya 

angka IMD itu sendiri. (Muhammad Jundi Nasrullah, 2021) 

Manfaat Inisiasi menyusu dini bagi ibu dan bayi menurut (Aprillia et al., 

2010) antara lain:  

a. Manfaat bagi ibu  

1) Ibu dan bayi menjadi lebih tenang Jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi 

lebih baik sebab bayi siaga dalam 1-2 jam pertama  

2) Sentuhan, jilatan, usapan pada puting susu ibu akan merangsang 

pengeluaran hormon oksitosin  

3) Membantu kontraksi rahim, mengurangi resiko perdarahan, dan 

mempercepat pelepasan plasenta  

b. Manfaat bagi bayi  

1) Menurunkan angka kematian bayi karena hipotermia  

2) Menghangatkan bayi melalui dada ibu dengan suhu yang tepat  

3) Bayi mendapatkan kolostrum yang kaya akan antibodi, penting untuk 

pertumbuhan usus dan ketahanan terhadap infeksi  
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3. Teknik Inisiasi Menyusu Dini  

a. Teknik Inisiasi Menyusu Dini yang Kurang Tepat  

Saat ini, umumnya praktek inisiasi menyusu dini seperti berikut (Roesli, 

2012) : 

1) Begitu lahir, bayi diletakkan di perut ibu yang sudah dialasi kain 

kering  

2) Bayi segera dikeringkan dengan kain kering. Tali pusat dipotong, lalu 

diikat  

3) Karena takut kedinginan, bayi dibungkus (dibedong) dengan selimut 

bayi.  

4) Dalam keadaan dibedong, bayi diletakkan di dada ibu (tidak terjadi 

kontak dengan kulit ibu). Bayi dibiarkan di dada ibu (bonding) untuk 

beberapa lama (10-15 menit)atau sampai tenaga kesehatan selesai 

menjahit perineum. 

5) Selanjutnya, diangkat dan disusukan pada ibu dengan cara 

memasukkan puting susu ibu kemulut bayi. 

6) Setelah itu, bayi dibawa ke kamar transisi atau kamar pemulihan 

(recovery room) untuk ditimbang, diukur, dicap, diazankan oleh ayah, 

diberi suntikan vitamin K, dan kadang diberi tetes mata. 

b. Inisiasi Menyusu Dini yang Dianjurkan  

Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan inisiasi menyusu dini 

yang dianjurkan.  

1) Begitu lahir, bayi diletakkan di perut ibu yang sudah dialasi kain 

kering.  
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2) Keringkan seluruh tubuh bayi termasuk kepala secepatnya, kecuali 

kedua tangannya.  

3) Tali pusat dipotong, lalu diikat.  

4) Vernix (zat lemak putih) yang melekat di tubuh bayi sebaiknya tidak 

dibersihkan karena zat ini membuat nyaman kulit bayi.  

5) Tanpa dibedong bayi langsung ditengkurapkan di dada atau perut ibu 

dengan kontak kulit bayi dan kulit ibu. Ibu dan bayi diselimuti 

bersama-sama. Bayi diberi topi untuk mengurangi pengeluaran panas 

dari kepalanya.  

 

B. Pentingnya Kontak Kulit dan Menyusu Sendiri  

Menurut (Roesli, 2012) Kontak kulit dengan kulit segera setelah lahir dan bayi 

menyusu sendiri dalam satu jam pertama kehidupan penting: 

1. Dada ibu menghangatkan bayi dengan tepat selama bayi merangkak mencari 

payudara. Ini akan menurunkan kematian karena kedinginan (hypothermia) 

2. Ibu dan bayi merasa lebih tenang. Pernapasan dan detak jantung bayi lebih 

stabil. Bayi akan lebih jarang menangis sehingga mengurangi pemakaian 

energi. 

3. Saat merangkak mencari payudara, bayi memindahkan bakteri dari kulit 

ibunya dan ia akan menjilat-jilat kulit ibu, menelan bakteri “baik‟ ini akan 

berkembang biak menjadi koloni di kulit dan usus bayi, menyaingi bakteri 

“jahat‟ dari lingkungan. 
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4. “Bonding‟ (ikatan kasih sayang) antara ibu-bayi akan lebih baik karena pada 

1-2 jam pertama, bayi dalam keadaan siaga. Setelah itu, biasanya bayi tidur 

dalam waktu yang lama. 

5. Makanan awal non-ASI mengandung zat putih telur yang bukan berasal dari 

susu manusia, misalnya dari susu hewan. Hal ini dapat mengganggu 

pertumbuhan fungsi usus dan mencetuskan alergi lebih awal. 

6. Bayi yang diberi kesempatan menyusu dini lebih berhasil menyusui eksklusif 

dan akan lebih lama disusui. 

7. Hentakan kepala bayi ke dada ibu, sentuhan tangan bayi di puting susu dan 

sekitarnya, emutan, dan jilatan bayi pada puting ibu merangsang pengeluaran 

hormon oksitosin. 

8. Bayi mendapatkan ASI kolostrum-ASI yang pertama kali keluar. Cairan emas 

ini kadang juga dinamakan the gift on life. Bayi yang diberi kesempatan 

inisiasi menyusu dini lebih dulu mendapatkan kolostrum dari pada yang tidak 

diberi kesempatan. Kolostrum, ASI istimewa yang kaya akan daya tahan 

tubuh, penting untuk ketahanan terhadap infeksi, penting untuk pertumbuhan 

usus, bahkan kelangsungan hidup bayi. Kolostrum akan membuat lapisan 

yang melindungi dinding usus bayi yang masih belum matang sekaligus 

mematangkan dinding usus ini.  

9. Ibu dan ayah akan merasa sangat bahagia bertemu dengan bayinya untuk 

pertama kali dalam kondisi seperti ini. Bahkan, ayah mendapat kesempatan 

mengazankan anaknya di dada ibunya. Suatu pengalaman batin bagi ketiganya 

yang amat indah.  
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C. Penghambat Inisiasi Menyusu Dini  

Berikut ini beberapa pendapat yang menghambat terjadinya kontak dini kulit ibu 

dengan kulit bayi (Roesli, 2012) 

1. Bayi kedinginan  

Proses inisiasi menyusu dini wajib segera diterapkan pada saat setelah 

kelahiran tanpa didahului dengan proses m enimbang, mengukur dan 

membersihkan bayi. Proses harus berlangsung dengan skin to skin antara kulit ibu 

dengan bayinya, karena bayi yang baru lahir akan mengalami perubahan biologis 

di hari pertama kelahiran akan tetapi kesehatannya tergantung perawatan yang 

diberikan dan diterima. Kulit seorang ibu yang melakukan persalinan digunakan 

sebagai incubator sebab lebih hangat daripada kulit ibu yang tidak mengalami 

persalinan. Dengan begitu dapat otomatis mempengaruhi suhu bayi yang baru, 

sebab bayi yang baru lahir rentan kehilangan panas. Sehingga proses inisiasi 

menyusu dini wajib segera dilakukan untuk mencegah bayi yang baru saya lahir 

mengalami hipotermi. (Sitepu & Simanungkalit, 2019)  

Bayi berada dalam suhu aman jika melakukan kontak kulit dengan sang ibu, 

suhu payudara ibu meningkat 0,5 derajat dalam dua menit jika bayi diletakkan di 

dada ibu.Berdasarkan hasil penelitian Niels Bergman (2005) dalam Roesli 2012, 

ditemukan bahwa suhu dada ibu yang melahirkan menjadi 1°C lebih panas 

daripada suhu dada ibu yang tidak melahirkan. Jika bayi yang diletakkan di dada 

ibu ini kepanasan, suhu dada ibu akan turun 1°C. Jika bayi kedinginan, suhu dada 

ibu akan meningkat 2°C untuk menghangatkan bayi. 

2. Setelah melahirkan ibu terlalu lelah untuk segera menyusui bayinya. 
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Seorang ibu jarang terlalu lelah untuk memeluk bayinya segera setelah 

lahir. Keluarnya oksitosin saat kontak kulit ke kulit serta saat bayi menyusu dini 

membantu menenangkan ibu.  

3. Tenaga kesehatan kurang tersedia  

Saat bayi di dada ibu, penolong persalinan dapat melanjutkan tugasnya. 

Bayi dapat menemukan sendiri payudara ibu, libatkan ayah atau keluarga terdekat 

untuk menjaga bayi sambil memberi dukungan pada ibu. 

4. Kamar bersalin atau kamar operasi  

Dengan bayi di dada ibu, ibu dapat dipindahkan ke ruang pulih atau kamar 

perawatan. Beri kesempatan pada bayi untuk meneruskan usahanya mencapai 

payudara dan menyusu dini  

5. Ibu harus dijahit  

 Kegiatan merangkak mencari payudara terjadi di area payudara, yang 

dijahit adalah bagian bawah tubuh ibu.  

6. Suntikan vitamin K dan tetes mata untuk mencegah penyakit gonore harus 

segera diberikan setelah lahir  

 Menurut American College of Obstetrics and Gynecology dan Academy 

Breastfeeding Medicine (2007) dalam Roesli (2012), tindakan pencegahan ini 

dapat ditunda setidaknya selama satu jam sampai bayi menyusu sendiri tanpa 

membahayakan bayi. 

7. Bayi harus segera dibersihkan, dimandikan, ditimbang, dan diukur 

 Menunda memandikan bayi berarti menghindarkan hilangnya panas pada 

bayi. Selain itu, kesempatan vernix meresap, melunakkan, dan melindungi kulit 
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bayi lebih besar. Bayi dapat dikeringkan segera setelah lahir, penimbangan dan 

pengukuran dapat ditunda sampai menyusu awal selesai.  

8. Bayi kurang siaga  

 Pada 1-2 jam pertama kelahirannya bayi sangat siaga (alert), setelah itu 

bayi tidur dalam waktu yang lama. Jika bayi mengantuk akibat obat yang diasup 

ibu, kontak kulit akan lebih penting lagi karena bayi memerlukan bantuan lebih 

untuk bonding.  

9. Kolostrum tidak keluar atau jumlah kolostrum tidak memadai sehingga 

diperlukan cairan lain (cairan prelaktal)  

 Kolostrum cukup dijadikan makanan pertama bayi baru lahir. Bayi 

dilahirkan dengan membawa bekal air dan gula yang dapat dipakai pada saat itu.  

10. Kolostrum tidak baik bahkan berbahaya untuk bayi  

 Kolostrum sangat diperlukan untuk tumbuh kembang bayi. Selain sebagai 

imunisasi pertama dan mengurangi kuning pada bayi baru lahir, kolostrum 

melindungi dan mematangkan dinding usus yang masih muda.  

Pelaksanaan  inisiasi  menyusi  dini berpengaruh  terhadap   onset   

pengeluaran kolostrum.   Lama   inisiasi   menyusui   dini berpengaruh  terhadap   

onset   pengeluaran kolostrum. Bidan  sebagai  ujung  tombak kesehatan   ibu   dan   

anak   meningkatkan sosialisasi   pentingnya   inisiasi   menyusu dini sejak periode 

kehamilan. (Masruroh, 2019) 

D. Inisiasi Menyusu Dini dan MDGs  

 Menurut (Roesli, 2012) Inisiasi menyusu dini berperan dalam pencapaian 

tujuan Millenium Development Goals (MDGs). Berikut ini tujuan Millenium 

Development Goals (MDGs).  
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1. Membantu mengurangi kemiskinan  

 Inisiasi menyusu dini dapat meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif 

enam bulan dan lama menyusui. Jika seluruh bayi yang lahir di indonesia dalam 

setahun disusui secara eksklusif enam bulan, berarti:  

a. Harga rata-rata satu kaleng susu formula Rp 60.000,00 (tahun 2007) 

b. Jumlah bayi lahir di Indonesia 5,5 juta per tahun  

c. Biaya pembelian susu formula selama enam bulan untuk bayi ini: 5,5 juta x 

55 kaleng x Rp 60.000,00 = Rp 18, 120 triliun.  

d. Setiap bayi memerlukan sekitar Rp 3,3 juta dalam enam bulan. Biaya ini 

lebih dari 100% pendapatan buruh yang hanya Rp 500.000 per bulan. 

2. Membantu mengurangi kelaparan  

Bagi anak usia dua tahun, sebanyak 500 cc ASI ibunya mampu memenuhi 

kebutuhan kalori 31%, protein 38%, vitamin A 45%, dan vitamin C 95%. ASI 

masih memenuhi kebutuhan kalori 70% untuk bayi 6-8 bulan, 55% untuk bayi 9-

11 bulan, dan 40% untuk bayi 12-23 bulan. Keadaan ini akan secara bermakna 

memenuhi kebutuhan makanan bayi sampai usia dua tahun.Dengan kata lain, 

pemberian ASI membantu mengurangi angka kejadian kurang gizi dan 

pertumbuhan yang terhenti yang umumnya terjadi pada usia ini.  

Bayi yang berkesempatan melakukan inisiasi menyusu dini, persentase 

masih menyusunya bayi usia enam bulan adalah 59% dan bayi usia 12 bulan 

adalah 38%. pada bayi yang tidak diberi kesempatan inisiasi menyusu dini, 

persentase yang masih menyusunya hanya 19% untuk bayi usia enam bulan dan 

8% untuk bayi usia 12 bulan. Bayi yang diberi kesempatan menyusu dini akan 

delapan kali lebih berhasil dalam menyusu eksklusif. Berarti bayi yang diberi 
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kesempatan inisiasi menyusu dini akan  

lebih mungkin disusui sampai usia 2 tahun bahkan lebih. 

3. Membantu mengurangi Angka Kematian Anak Balita  

 Sekitar 40% kematian balita terjadi pada usia bayi baru lahir (dibawah 

satu bulan).  

a. Menurut The world Health Report 2005 dalam Roesli 2012, angka 

kematian bayi baru lahir di Indonesia adalah 20 per 1.000 kelahiran hidup.  

b. Jika angka kelahiran hidup di Indonesia sekitar 5 juta per tahun dan angka 

kematian bayi adalah 20 per 1.000 kelahiran hidup, berarti sama halnya 

dengan:  

1) Setiap hari 246 bayi meninggal.  

2) Seolah satu pesawat jumbo jet penuh berisi bayi di Indonesia setiap hari 

jatuh. 

3) Setiap satu jam, 10 bayi Indonesia meninggal.  

4) Jadi, setiap enam menit, satu bayi Indonesia meninggal.  

5) Menurut The World Health Report 2005 dalam Roesli 2012, angka 

kematian balita Indonesia adalah 46 per 1.000 kelahiran hidup. 

Indonesia jatuh setiap hari.  

Berdasarkan penelitian WHO (2000) dalam Roesli (2012) di enam negara 

berkembang risiko kematian bayi antara usia 9-12 bulan meningkat 40% jika bayi 

tersebut tidak disusui. Untuk bayi berusia di bawah dua bulan, angka kematian ini 

meningkat menjadi 480%.  
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Berikut ini peran inisiasi menyusu dini.  

1. Sekitar 40% kematian balita terjadi pada satu bulan pertama kehidupan bayi. 

Inisiasi Menyusu dini dapat mengurangi 22% kematian bayi 28 hari. Berarti 

inisiasi menyusu dini mengurangi angka kematian balita 8,8%.  

2. Inisiasi menyusu dini meningkatkan keberhasilan menyusu eksklusif dan lama 

menyusu sampai dua tahun. Dengan demikian, dapat menurunkan kematian anak 

secara menyeluruh. 

Persentase kematian balita dapat dicegah dengan intervensi. Berikut ini 

intervensi yang dapat dilakukan.  

1. Inisiasi menyusu dini  

Memberikan kesempatan kepada bayi untuk menyusu sendiri. Dengan 

mengadakan kontak kulit dengan ibu setidaknya satu jam akan menurunkan 

kematian bayi baru lahir sebanyak 22%. Berarti 8.8% menurunkan angka kematian 

balita.  

2. Menyusui eksklusif enam bulan  

Menyusui eksklusif enam bulan dan tetap diberi ASI sampai 11 bulan saja 

dengan makanan pendamping ASI pada usia enam bulan menurunkan kematian 

balita sebanyak 13%.  

Tidak ada hubungan antara pelaksanaan Inisiasi Menyusu  Dini  dengan  

kelancaran  produksi  ASI  pada  ibu  menyusui.  Karena faktor kelancaran  ASI  

bukan  hanya  inisiasi  menyusu  dini,  tapi frekuensi  menyusui,  kondisi  ibu 

harus rileks, nutrisi ibu, pemberian susu formula, dan perawatan payudara 

mempengaruhi kelancaran ASI.Semakin  sering  bayi  menghisap  payudara  ibu  

maka  makin  banyak  ASI yang  diproduksi Oleh  karena  itu,  peran  tenaga  
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kesehatan  dalam  membantu  suksesnya pelaksanaan  Inisiasi  Menyusu  Dini dan  

sosialisasi  tentang  ASI dapat meningkatkan keberhasilan  menyusu  eksklusif,  

produksi  ASI  selalu  lancar dan keberhasilan lamanya menyusu sampai dua 

tahun. (Hety & Susanti, 2021) 

3. Makanan pendamping ASI (MP-ASI)  

Makanan pendamping ASI dari makanan keluarga dengan gizi seimbang 

dapat menurunkan kematian balita sebanyak 6%. Berarti dengan IMD, ASI 

eksklusif enam bulan, diteruskan pemberian ASI sampai 11 bulan dan MP-ASI 

menyelamatkan setidaknya 2,8% kematian balita Indonesia.  

 

E. Akibat Kegagalan Inisiasi Menyusu Dini 

Pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih rendah dan fasilitasi IMD belum 

optimal. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan mengenai ASI eksklusif 

belum lengkap dan belum komprehensif. Juga ditemukan bahwa IMD belum secara 

eksplisit dimasukkan dalam kebijakan. Analisis kerangka kerja koalisi advokasi 

mengkonfirmasi lemahnya aspek sistem eksternal dan subsistem kebijakan dalam 

penyusunan kebijakan ASI eksklusif. Peraturan-peraturan yang dibahas dalam 

analisis ini masih terlepas dari konteksnya baik konteks individu, keluarga, 

masyarakat, maupun institusi. Dari segi proses, penyusunan kebijakan terlihat kurang 

transparan, lambat dan kurang partisipatoris. Belum ada pemetaan pemeran (aktor) 

yang jelas terutama pengaturan kewenangan dan tanggung jawab yang bersifat lintas 

sektoral dan lintas level. (Fikawati et al., 2010) 

Kegagalan inisiasi menyusu dini dapat berpengaruh pada produksi ASI ibu 

karena hormon oksitosin yang berpengaruh pada produksi ASI akan dilepaskan jika 
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dirangsang dengan isapan bayi pada puting ibu saat menyusui. Sementara itu bayi 

tetap membutuhkan ASI sebagai nutrisi dan juga meningkatkan imunitas tubuhnya. 

Apabila tidak terjadi keseimbangan antara Produksi ASI dengan kebutuhan ASI yang 

diperlukan oleh bayi, maka akan berakibat kegagalan program ASI eksklusif 6 bulan 

pada bayi. Jika seorang ibu menemui kesulitan dalam menyusui maka ibu tersebut 

dapat meminta bantuan pada seorang wanita yang dia percayai. Berikut ini adalah 

kutipan dari ayat Al-Qur‟an tersebut  

ٍَّ نِخَُضِّٛ  ُْٔ ََل حَُضآزُّ َٔ ْجِدُكْى  ُٔ  ٍ ُْٛذ َظَكُخُى يِّ ٍْ َد ٍَّ ِي ٍَّ أَْظِكُُُْٕ ِٓ ْٛ ٍم فَأََفِقُٕ۟ا َعهَ ًْ ِج َد
نََٰ ۟ٔ ٍَّ أُ إٌِ ُك َٔ  ۚ ٍَّ ِٓ ْٛ قُٕ۟ا َعهَ

 َٔ ْعُسٍٔف ۖ  ًَ َُُْٛكى بِ ُسٔ۟ا بَ ًِ ْأحَ َٔ  ۖ ٍَّ ٍَّ أُُجَٕزُْ ٍَ نَُكْى فَـ َاحُُْٕ ٌْ أَْزَضْع ٍَّ ۚ فَإِ هَُٓ ًْ ٍَ َد َٰٗ ََٚضْع ُُ نَُّ ٓٓ َدخَّ إٌِ حََعاَظْسحُْى فََعخُْسِض

 َٰٖ   أُْخَس

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu 

sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu ) untukmu maka berikanlah kepada 

mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 

baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan 

(anak itu) untuknya. (Q.S At-Talaq : 6 ) 

 

E. Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Inisiasi Menyusu Dini 

1. Tingkat Pengetahuan Ibu 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan ini terjadi 

melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, 
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perasaan dan perabaan. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui 

mata dan telinga. Pengetahuan juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan 

informasi yang diperbarui yang didapat dari proses belajar selama hidup dan dapat 

dipergunakan sewaktu-waktu sebagai alat penyesuaian diri baik terhadap diri 

sendiri atau lingkungannya (Soekidjo N, 2003:127) Menurut Taufan (2007), 

pengetahuan merupakan penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap 

objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya). 

Ilmu pengetahuan merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, 

menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan 

dalam alam manusia. Bagi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan akan 

memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Ilmu pengetahuan sangat 

banyak, dan seharusnya dengan bertambahnya ilmu maka bertambah pula 

keimanan kita kepada Allah karena segala sumber ilmu itu dari Allah. Jadi, siapa 

saja yang belajar dan menuntut ilmu maka Allah akan meninggikannya beberapa 

derajat. Di dalam Alquran Allah SWT: 

 ُِ إَِذا قَِٛم ٱَُشُصٔ۟ا فَٱَُشُصٔ۟ا َْٚسفَ َٔ ُ نَُكْى ۖ 
َجَٰ هِِط فَٱْفَعُذٕ۟ا َْٚفَعِخ ٱَّللَّ ًَ ۟ا إَِذا قَِٛم نَُكْى حَفَعَُّذٕ۟ا فِٗ ٱْن ٕٓ ٍَ َءاَيُُ َا ٱنَِّرٚ ٓأَُّٚٓ ََٰٚ

ٌَ َخبِٛسٌ  هُٕ ًَ ا حَْع ًَ ُ بِ ٱَّللَّ َٔ ٍج ۚ  ٍَ أُٔحُٕ۟ا ٱْنِعْهَى َدَزَجَٰ ٱنَِّرٚ َٔ ٍَ َءاَيُُٕ۟ا ِيُُكْى  ُ ٱنَِّرٚ  ٱَّللَّ

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

“Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. AL- Mujadalah:11) 
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 Sebagaimana yang dimaksud pada ayat di atas bahwa Allah SWT akan 

mengangkat derajat orang-orang yang “berilmu” yang menggunakan ilmunya 

untuk menegakkan kalimat Allah SWT. “Berarti Islam memang memotivasi 

kepada manusia untuk giat menuntut ilmu pengetahuan, Karena dengan hal itu 

kedudukkan kita akan tinggi dalam pandangan Allah SWT. Orang yang 

mendapatkan ilmu itu selanjutnya akan mencapai derajat yang tinggi dari Allah 

SWT. 

 Kemudian orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi 

Allah SWT ialah “orang yang beriman, berilmu dan ilmunya itu yang diamalkan 

sesuai sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya”. 

Memang ada orang yang diangkat Allah SWT derajatnya lebih tinggi dari pada 

orang kebanyakan, “yaitu karena Imannya dank arena Ilmunya. Setiap hari pun 

dapat kita melihat raut muka, pada wajah, pada sinar mata orang yang beriman dan 

berilmu. Ada saja tanda yang dapat dibaca oleh orang arif dan bijaksana. Akan 

tetapi kalau tidak diamalkan sesuai perintah Allah maka akan sia-sia saja”. Seperti 

halnya yang menyangkut mengenai Inisiasi Menyusu Dini, Ibu yang memiliki 

pengetahuan mengenai IMD akan melakukan proses IMD 1 jam setelah bayi lahir. 

Penelitian Rogers (1974) dalam Soekidjo N (2003:128) mengungkapkan 

bahwa sebelum seseorang mengadopsi perilaku baru di dalam dirinya terjadi 

proses yang berurutan, yaitu: 

a. Awareness (kesadaran) dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui 

tentang stimulus atau objek. 

b. Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. Disini sikap 

subjek sudah mulai timbul. 
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c. Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut 

bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi 

d. Trial, dimana subjek mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang 

dikehendaki oleh stimulus. 

e. Adoption yaitu dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. 

Faktor pengetahuan mempunyai pengaruh sebagai dorongan amal bagi 

seseorang untuk berperilaku. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman 

belajar baik yang bersifat formal maupun informal. Perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan. Ibu yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang inisiasi menyusu 

dini, akan menyusui anaknya segera setelah melahirkan dibandingkan dengan ibu 

yang memiliki pengetahuan yang rendah. Hal ini disebabkan ibu yang memiliki 

pengetahuan yang tinggi tentang ASI, pada umumnya mengetahui berbagai 

manfaat dari pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Menurut Utami R (2007), bahwa 

faktor utama yang menyebabkan kurang tercapainya pelaksanaan inisiasi menyusu 

dini yang benar adalah kurang sampainya pengetahuan yang benar tentang inisiasi 

menyusu dini pada para ibu. Seorang ibu harus mempunyai pengetahuan baik 

dalam menyusui. Kehilangan pengetahuan tentang menyusui berarti kehilangan 

sumber makanan yang paling penting dan cara perawatan yang optimal. 

Pengetahuan yang kurang mengenai inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI 

terlihat dari pemanfaatan susu formula secara dini di perkotaan dan pemberian nasi 

sebagai makanan tambahan di pedesaan. 
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Pengalaman ibu dalam menyusui akan membentuk pengetahuan Ibu dengan 

sendirinya mengenai menyusui, baik itu pemberian ASI Eksklusif, manfaat ASI, 

cara menyusui yang baik dan benar, gizi Ibu menyusui, serta cara agar ASI tetap 

diproduksi. (Agustivina, 2015) 

Pengetahuan  ibu  tentang inisiasi menyusu dini sangat minim dan kebanyakan 

ibu yang melakukan inisiasi menyusu   dini   tidak   mengerti   mengapa seseorang     

harus     melakukan     inisiasi menyusu  dini.  Hal  ini  dikarenakan  inisiasi 

menyusu    dini    sebagai    bagian    dari manajemen  laktasi  belum  banyak  

diketahui masyarakat  sehingga  keberhasilan  praktik inisiasi Menyusu dini tidak 

optimal. (Listiana et al., 2020) 

Kurangnya  pengetahuan  ibu  tentu  akan mempengaruhi tindakan  ibu untuk  

memberikan Inisiasi  Menyusu  Dini. Hal  ini  terjadi  karena semakin   tinggi   

pengetahuan   akan   semakin mudah  juga  untuk  memberikan  informasi  dan 

mengarahkan ibu untuk memberikan IMD. (Adam et al., 2016) Pengetahuan ibu 

nifas tentang Inisiasi Menyusu Dini  (IMD)  sebagian  besar  dikategorikan  masih  

kurang  khususnya aspek  manfaat dan  kandungan  ASI. Oleh  karena  

itu,diperlukan  suatu  upaya  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  

ibu  dan keluarga tentang pentingnya IMD melalui penyuluhan dan konseling 

laktasi ibu (Kurnia, 2019) 

2. Tingkat Pendidikan Ibu 

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
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kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak dalam 

menghadapi pekerjaan, demikian juga dalam menerima latihan baik secara teori 

maupun praktek (Eni Maharani dan Catur Yuantari, 2007:18). 

Pendidikan tidak hanya diatur di dalam Undang-undang, bahkan di dalam Al-

Qur‟an juga menjelaskan mengenai pendidikan yang terdapat pada surah Al-Alaq 

ayat 1-5 

َزبَُّك اْْلَْكَسُو )٣( انَِّر٘ َعهََّى بِاْنقَهَِى )٤(  َٔ ٍْ َعهٍَق )٢( اْقَسْأ  ٌَ ِي ََْعا اْقَسْأ بِاْظِى َزبَِّك انَِّر٘ َخهََق )١( َخهََق اْْلِ

ٌَ َيا نَْى َْٚعهَْى )٥( ََْعا  َعهََّى اْْلِ

Terjemahnya : “bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan 

manusia dari segumpal darah, bacalah, dan tuhanmulah yang Maha pemurah, 

yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya 

 Dalam ayat-ayat di atas memberikan pemahaman bahwa salah satu tujuan Al-

Qur‟an adalah mendidik manusia melalui metode nalar serta saraf dengan kegiatan 

membaca, meneliti, mempelajari dan observasi, yang biasa dikenal dengan istilah 

tadabbur. Oleh karena itu, pendidikan harus senantiasa mengacu pada pemahaman 

konsep dasar bahwa manusia mesti meyakini dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang 

mulia, dan melalui proses keyakinan dan ikhtiar maka manusia akan mendapatkan 

pola pendidikan yang jelas. 

Tingkat pendidikan mempengaruhi seorang ibu dalam pemberian ASI. 

Penyerapan informasi yang beragam dan berbeda dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan. Pendidikan akan berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan manusia 
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baik pikiran, perasaan maupun sikapnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

semakin tinggi pula kemampuan dasar yang dimiliki seseorang, khususnya 

pemberian ASI (Ely P, 2003). 

3. Kesehatan Ibu 

Kesehatan adalah sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan 

setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan kesehatan 

menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa 

kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial, 

bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Kesehatan ibu mempengaruhi 

pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Terkadang ibu terpaksa tidak melakukan 

inisiasi menyusu dini dikarenakan oleh keadaan yang diluar kemampuannya untuk 

bisa mengatasinya. Keadaan yang biasanya terjadi yaitu bendungan ASI yang 

mengakibatkan ibu merasa sakit pada waktu menyusui yang disebabkan ASI tidak 

dapat terhisap oleh bayi pada waktu ia menyusu dan luka-luka pada puting susu 

yang menyebabkan nyeri sehingga ibu menghentikan pemberian ASI. Ibu yang 

sedang mengkonsumsi obat anti kanker atau mendapat penyinaran zat radioaktif 

juga tidak diperkenankan untuk menyusui. Adanya penyakit yang diderita 

sehingga dilarang oleh dokter seperti HIV AIDS (Ayu N,2009). Al-Qur‟an pun 

sudah memaparkan dengan jelas perkara menyusui ini.tertulis dalam Surah Al-

Baqarah ayat 233 yang berbunyi : 

 َٗ ه عَ َٔ  ۚ  َ ت اعَ َض ىَّ انسَّ ِ خ ُ ٚ ٌْ َ أ ادَ  َز َ أ  ٍْ ًَ ِ ن  ۖ  ٍِ ْ ٛ َ ه ِي ا ٍِ كَ ْ ٛ َ ن ْٕ ٍَّ َد ُ ْ دَ ََل ْٔ َ أ  ٍَ ْع ِض ُْس اُث ٚ دَ ِ ن ا َٕ ْ ن ا َٔ  ۞

 ٌ ة دَ ِ ن ا َٔ ازَّ  َُض ۚ ََل ح ا  َ ٓ عَ ْظ ُٔ َِلَّ  ٌط إ فْ َ َ َُّف  ه ُكَ ۚ ََل ح ِٔف  ُس ْع ًَ نْ ا ِ ٍَّ ب ُ ُٓ ح َٕ ْع كِ َٔ  ٍَّ ُ ٓ ُ ق ْش ُ زِ ّ َ ُٕدِ ن ن ْٕ ًَ ْ ن ا

اضٍ  ََس ٍْ ح اَلا عَ َص ا فِ ادَ َز َ ٌْ أ ِ إ َ ۗ ف َك  ِ ن
ُم ذََٰ زْ دِ ِي ازِ َٕ ْ ن َٗ ا ه عَ َٔ  ۚ  ِِ دِ َ ن َٕ ِ ب  ُ ّ َ ن ُٕدٌ  ن ْٕ ََل يَ َٔ ا  َْ دِ َ ن َٕ ِ ب
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ْى  كُ ْٛ َ ه اَح عَ َ ُ ََل ُج َ ْى ف كُ دَ ََل ْٔ َ أ ٕا  عُ ِض َْس خ ْع َ ٌْ ح َ أ ْى  ُ ح ْد َز َ أ  ٌْ ِ إ َٔ  ۗ ا  ًَ ِٓ ْٛ َ ه اَح عَ َ ُ ََل ُج َ زٍ ف ُٔ ا شَ َ ح  َٔ ا  ًَُ ٓ ُْ ِي

ٛسٌ  ِص َ ٌَ ب ٕ ُ ه ًَ ْع َ ا ح ًَ ِ َ ب ٌَّ َّللاَّ َ أ ٕا  ًَُ ه ْع ا َٔ  َ ُٕا َّللاَّ ق َّ اح َٔ  ۗ ِٔف  ُس ْع ًَ نْ ا ِ ب ْى  ُ خ ْ ٛ َ ح ا آ ْى يَ ُ خ ًْ َّ ه ا ظَ ذَ ِ  إ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang 

tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan 

waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada 

dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 233) 

 Berdasarkan ayat di atas, bisa dipahami secara jelas bahwa menyusui adalah 

perintah langsung dari Allah SWT. Perintah tersebut akan sempurna jika ibu 

menyusui anaknya selama dua tahun, senada dengan anjuran WHO. Namun Allah 

tidak memaksakan jika Ibu berhalangan untuk menyusui selama dua tahun penuh. 

Apabila karena beberapa alasan seperti adanya gangguan kesehatan Ibu sehingga 

tidak dapat menyusui bayinya, diperbolehkan untuk memberi ASI dari Ibu donor 

dengan perjanjian yang jelas.    

 Dari sisi riwayat paritas, ibu dengan riwayat paritas tinggi cenderung untuk 

tidak melakukan IMD salah satu faktor penghambatnya  yaitu pertambahan usia 

dan berbagai penyulit persalinan sehingga ibu dengan riwayat paritas tinggi akan 

mengalami  kelelahan  fisik  sehingga  kurang motivasi untuk melakukan IMD. Ibu 
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dengan paritas rendah cenderung akan lebih termotivasi  untuk  mengetahui  hal  

hal  yang bermanfaat bagi bayinya. (Ningsih, 2021) 

 Wanita usia 15−49 tahun yang pernah melakukan kunjungan antenatal care 

sebanyak empat kali atau lebih, bekerja, bertempat tinggal di wilayah perkotaan, 

melahirkan di tempat fasilitas kesehatan, melahirkan secara normal, dan memiliki 

anak lebih dari satu cenderung untuk lebih awal dalam melakukan IMD. (Aini & 

Budyanra, 2019) 

4. Kesehatan Bayi 

Kesulitan pelaksanaan inisiasi menyusu dini juga disebabkan karena kondisi 

bayi. Anak yang lahir sebelum waktunya (prematur) atau lahir dengan berat badan 

yang sangat rendah dan kondisi tubuh yang masih lemah apabila harus menghisap 

ASI. Selain itu pada waktu anak sakit juga akan sulit menyusu. Berbagai macam 

cacat bibir juga dapat menimbulkan kesulitan pada bayi untuk menyusu (Ayu 

N,2009). 

Nabi SAW mengatakan bahwa ASI adalah makanan dan minuman terbaik 

untuk bayi. Karena itu ASI tidak dapat diganti dengan makanan lain. Pentingnya 

menyusui ini disebutkan dalam ayat Al-Quran, seperti : 

"Dan kehamilan serta penyapihannya memakan waktu tiga puluh 

bulan." (QS. Al-Ahqaf: 15). 

Nabi SAW meriwayatkan dalam hadits, bahwa tidak ada makanan yang lebih 

baik dari ASI (menyusui). Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. 

"Untuk seorang anak, tidak ada susu yang lebih baik daripada susu 

ibu." (Mustadrak al-Wasail vol 15, halaman 156) 

5. Motivasi 
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Motivasi merupakan salah satu mekanisme bagaimana terbentuknya proses 

alami perubahan. Motivasi berarti dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang 

yang secara sadar atau tidak sadar sehingga berperilaku untuk mencapai tujuan 

yang sesuai dengan kebutuhan(Setiyowati R,2006:11). 

Agar menyusui berhasil, ibu harus percaya bahwa ia dapat memberi ASI. Ibu 

harus mengetahui bahwa ASI penting bagi bayi sehingga ibu harus mau 

mencobanya. Pengeluaran ASI bisa terhenti apabila ibu khawatir atau takut akan 

sesuatu, seperti ibu merasa kesakitan pada saat menyusui dan merasa malu. 

Sehingga apabila ibu meragukan kemampuan menyusui, maka kekhawatirannya 

tersebut akan menghentikan pengeluaran ASI. Hal ini sejalan dengan surah Az-

Zumar ayat 53 

ِْٓى ََل حَقْ  ٓ أََفُِع َٰٗ ٍَ أَْظَسفُٕ۟ا َعهَ َٖ ٱنَِّرٚ ِعبَاِد َٕ ۞ قُْم ََٰٚ ُْ ٓ ُ ا ۚ إََِّّ ٛعا ًِ ََُٕب َج َ َْٚغفُِس ٱنرُّ ٌَّ ٱَّللَّ ِ ۚ إِ ِت ٱَّللَّ ًَ ْد َُطُٕ۟ا ِيٍ زَّ

ِدٛىُ   ٱْنَغفُُٕز ٱنسَّ

Artinya: Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri 

mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 Allah memerintahkan agar tidak berputus asa dan selalu memotivasi diri 

sendiri dan percaya untuk memberikan ASI kepada bayinya 1 jam setelah bayi 

lahir. 

6. Kebiasaan 

Pemberian Inisiasi Menyusu Dini tidak terlepas dari pengaruh tatanan budaya. 

Perilaku dibentuk oleh kebiasaan yang diwarnai oleh adat (budaya), tatanan norma 

yang berlaku di masyarakat (sosial) dan kepercayaan (agama). Perilaku umumnya 
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tidak terjadi tiba-tiba. Perilaku adalah hasil proses yang berlangsung selama masa 

perkembangan. Setiap orang mendapat pengaruh dari masyarakat, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Membantu ibu agar bisa menyusui bayinya 

dengan benar memerlukan pemahaman tentang perilaku ibu, keluarga, dan 

lingkungan sosial budayanya dalam hal menyusui. Dalam hal ini perlu diketahui 

pula pemahaman ketua adat dan masyarakat sekitar tentang ASI dan menyusui. 

Apakah mereka mendukung IMD, tidak peduli, atau justru menghalangi 

pemberian IMD (Suriani,2010). 

 Nabi Muhammad SAW, telah membuat suatu garisan atau aturan tentang 

segala perbuatan manusia harus berdasarkan atas niat seseorang, niat itu yang lebih 

utama dan yang paling utama dalam melaksanakan sesuatu 

“Dari Amiril Mu’minin Abi Hafsh  Umar bin Khattab r.a telah berkata : aku telah 

mendengar Rasulullah SAW, bersabda bahwasanya segala amal perbuatan 

tergantung pada niat, dan bahwasanya bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan. 

Maka barangsiapa yang berhijrah menuju (keridha’an) Allah dan Rasul-Nya, 

maka hijrahnya itu kea rah (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa 

yang hijrahnya itu karena dunia (harta atau kemegahan dunia), atau karena 

seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu ke arah yang ia tuju 

tersebut”. (HR. Bukhari dan Muslim). 

 Sejalan dengan hadits di atas, bahwa segala perbuatan atau yang menjadi 

kebiasaan hamba Allah harus disertai dengan niat yang baik, begitupun dalam 

melakukan IMD harus dengan niat yang baik yang dimaksudkan untuk kesehatan 

bayi agar dapat menjadi nilai ibadah. Sedangkan jika Ibu yang melakukan 
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kebiasaan buruk yang dapat mempengaruhi kesehatan bayi maka tidak akan 

menjadi nilai ibadah untuknya.  

7. Kepercayaan 

Status kesehatan dan perilaku kesehatan dapat dipengaruhi oleh faktor 

kebudayaan. Pada daerah yang berbeda maka memiliki kebudayaan yang berbeda 

dan perilaku kesehatan yang berbeda pula. Kebudayaan terdiri dari berbagai aspek, 

salah satunya adalah kepercayaan. Kepercayaan merupakan sesuatu yang diyakini 

seseorang karena diberikan turun temurun dari orang tua kepada anaknya sehingga 

menjadi sebuah perilaku mendasar. Misalnya ada sebuah kepercayaan yang 

mengatakan bahwa ibu yang baru melahirkan masih dalam kondisi lemas sehingga 

memerlukan istirahat yang cukup setelah melahirkan dan menyusui sulit 

dilakukan. Kepercayaan masyarakat yang tidak mengijinkan ibu menyusui 

sebelum payudara dibersihkan. Di banyak tempat, menyusui adalah hal yang biasa, 

namun ada pula yang mempunyai kepercayaan bahwa kolostrum tidak baik untuk 

bayi, yang ditandai dengan sakitnya bayi (Dwitya W,2011). Allah berfirman dalam 

surah Al-Ikhlas yang berbunyi : 

 

ا اََدٌد)٤( ٕا ّٗ ُكفُ ٍْ نَّ نَْى َُٚك َٔ  )٣(
نَْدْۙ ْٕ نَْى ُٚ َٔ )٢( نَْى َٚهِْد 

ُدۚ ًَ ُ انصَّ ُ اََدٌد)١(َّللَاَّٰ َٕ َّللّاَٰ   قُْم ُْ

Artinya : Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat 

meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan 

tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” 

 Sebagaimana yang dimaksud pada surah di atas adalah pokok pangkal akidah, 

puncak dari kepercayaan. Mengakui bahawa yang dipertuhankan itu Allah dan 

tidak ada Tuhan selain Allah. Dia Maha Esa, tunggal, dan tidak bersekutu yang 
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lain dengan dia. Pengakuan atas kesatuan, atau keesaan-Nya, kepercayaan yang 

dinamai Tauhid. Berarti menyusun pikiran yang suci murni, ikhlas yang tulus 

bahwa tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Hal ini sama seperti dengan 

pelaksanaan IMD dengan kepercayaan masyarakat yang turun temurun dapat 

menghambat pelaksanaan IMD. 

8. Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan 

Pelaksanaan  program IMD  dapat  di  observasi  langsung  di  tempat bersalin  

dan  pemberian  edukasi  prenatal  pada ibu agar  ibu  paham  tentang  IMD  

sehingga  ibu  bisa     kooperatif     saat     pelaksanaan     IMD berlangsung,  

sedangkan  untuk  pemberian  Asi Ekslusif  dilaksanakan  dengan  cara  pemberian 

pendidikan  kesehatan  oleh  tenaga  kesehatan kepada   ibu   dan   ayah   di   setiap   

kunjungan antenatal dan imunisasi. (Pariselo, 2021) 

Untuk mewujudkan peningkatan derajat atau status kesehatan penduduk, 

ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah 

satu faktor utama. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan ujung 

tombak pelayanan kesehatan karena dapat dijangkau penduduk sampai ke pelosok. 

Namun kertersediaannya masih dirasakan sangat kurang dibandingkan dengan 

jumlah penduduk saat ini. Allah berfirman dalam Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah 

ayat 267 

 

ََل َٰٚ   َٔ ٍَ اَۡلَۡزِض ۖ  ا  اَۡخَسۡجَُا نَـُكۡى يِّ ًَّ ِي َٔ ِج َيا َكَعۡبخُۡى  ٍۡ طَِّٛبَٰ ا ِي ٕۡ فِقُ َۡ ا اَ  ٕۡ َيُُ ٍَ اَٰ ۡٚ َا انَِّر ُّ ـاَُّٚٓ ُۡ َذ ِي ۡٛ ٕا اۡنَببِ ًُ ًَّ  حََٛ

 ِّ ۡٛ ا فِ ٕۡ ُض ًِ ٌۡ حُۡغ ِّ اَِلَّ  اَ ۡٚ ِخِر نَۡعخُۡى بِاَٰ َٔ  ٌَ ٕۡ ُ فِق ُۡ َ  ؕحُ
ٌَّ َّللّاَٰ ا اَ  ٕۡ ًُ اۡعهَ َٔ دٌ   ۡٛ ًِ ٗح َد   َنُِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 
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untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal 

kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata 

(enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji.” 

 Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan sebuah 

pelayanan yang berkualitas , memberikan yang baik, dan terjangkau. 

9. Peran Orang Terdekat 

Dukungan psikologi dari keluarga dekat terutama wanita seperti ibu, ibu 

mertua, kakak wanita dan teman wanita yang telah berpengalaman dan berhasil 

menyusui serta suami yang mengerti bahwa ASI baik bagi bayi merupakan 

dorongan yang kuat bagi ibu untuk menyusui dengan baik (Setiyowati R,2006:20). 

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 

ُْٚد اْنِعقَابِ  َ َشِد ٌَّ َّللّاَٰ َ ۗاِ
احَّقُٕا َّللّاَٰ َٔ ۖ ٌِ ا َٔ اْنُعْد َٔ ْرِى  ا َعهَٗ اَْلِ ْٕ َُ َٔ ََل حََعا َٔ  ٖۖ َٰٕ انخَّْق َٔ ا َعهَٗ اْنبِسِّ  ْٕ َُ َٔ حََعا َٔ  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”. (Al-Mâidah/5:2) 

 Dari ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa pentingnya hubungan seseorang 

dengan sesama dapat terlukis pada jalinan pergaulan, saling menolong dan 

persahabatan. Hubungan itu wajib terjalin dalam rangka mengharap ridha Allah 

Azza wa Jalla dan menjalankan ketaatan kepada-Nya. Itulah puncak kebahagiaan 

seorang hamba. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mewujudkan hal tersebut, 

dan itulah kebaikan serta ketakwaan yang merupakan inti dari agama Islam. 

Pentingnya peran orang terdekat itu pula dapat mendorong terlaksananya IMD. 
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Ibu yang mendapat dukungan suami dan memiliki pengetahuan  baik memiliki  

proporsi lebih besar memberi ASI eksklusif dibandingkan dengan yang tidak 

melakukan IMD,  tidak mendapatkan dukungan suami dan yang berpengetahuan 

kurang serta cukup. (Valentine et al., 2019) 

10. Persepsi Ibu terhadap Sikap Bidan 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek (Soekidjo N, 2003:130). Menurut Newcomb 

dalam Notoatmodjo (2003:131), menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan 

atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. 

Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan 

predisposisi tindakan atau perilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi tertutup, 

bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah laku yang terbuka. Sikap merupakan 

kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu 

penghayatan terhadap objek. 

Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang 

diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi 

kualifikasi untuk di daftar (register) atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk 

melakukan praktik kebidanan. Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang 

bertanggung jawab, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk member 

dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa 

nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan 

kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan mencakup upaya pencegahan, promosi 

persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak dan akses bantuan medis 

atau bantuan lain yang sesuai serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan. 
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Semakin  lama  pengalaman  kerja   bidan,   semakin   terampil   kemampuan   

bidan   dan  semakin  baik  supervisi  kerja  bidan,  maka  akan  semakin  baik  

pula  perilaku  bidan  dalam  pelaksanaan IMD. (Dewi et al., 2020) 

Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, 

tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. 

Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orangtua 

serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan 

reproduksi dan asuhan anak (Depkes RI, 2004). Kelas   ibu   hamil   sangat   

berhubungan   dengan  pelaksanaan  IMD  dan  pemberian  ASI  Eksklusif.  

Pelaksanaan  Inisiasi  Menyusu  Dini  (IMD),    perlu    dilakukan    dengan    

kerjasama    seluruh  lingkungan  ibu,  seperti  kualitas  bidan  yang  memberikan  

penjelasan  pada  kelas  ibu,  dukungan suami, dan bidan pada seluruh wilayah 

kerja   yang   menerapkan   IMD   pada   seluruh   persalinannya. (Giari 

Rahmilasari, 2021).  

Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dapat mempengaruhi  status gizi bayi, 

karena dengan Inisiasi Menyusu Dini bayi akan mendapatkan  kolostrum  yang  

kaya  akan daya  tahan  tubuh.  Maka  dari  itu untuk meningkatkan pelaksanaan 

Inisiasi Menyusu Dini yaitu dengan adanya kegiatan penyuluhan tentang 

pelaksanaan IMD pada ibu hamilyang akan melahirkan. (Fauziah & Ratiah, 2021) 

Berhasil atau tidaknya praktek inisiasi menyusu dini di tergantung pada 

petugas kesehatan baik perawat, bidan atau dokter karena mereka yang pertama 

akan membantu ibu bersalin melakukan inisiasi menyusu dini (Arifin S,2004). 

Petugas kesehatan atau bidan di kamar bersalin harus memahami tatalaksana 

inisiasi menyusu dini dan laktasi yang baik dan benar, bidan tersebut diharapkan 
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selalu mempunyai sikap yang positif terhadap inisiasi menyusu dini dan ASI 

eksklusif. Para bidan diharapkan dapat memahami, menghayati dan mau 

melaksanakannya. Betapa pun sempitnya waktu yang dipunyai oleh petugas 

kesehatan tersebut, diharapkan masih dapat meluangkan waktu untuk memotivasi 

dan membantu ibu untuk melaksanakan inisiasi menyusu dini (Utami R, 2008:15) 

Menurut JNPK-KR (2007) seorang bidan seharusnya mendukung dan 

menerapkan inisiasi menyusu dini pada ibu baru melahirkan. Hal-hal yang harus 

dilakukan seorang bidan adalah : 

a. Melatih keterampilan, mendukung, membantu dan menerapkan IMD-ASI 

Eksklusif. 

b. Memberi informasi manfaat IMD dan ASI Eksklusif pada ibu hamil. 

c. Memberikan kontak kulit antara ibu dan bayi setidaknya 1 jam sampai menyusu 

awal selesai. 

d. Menghindari memburu-buru bayi atau memaksa memasukkan puting susu ibu 

ke mulut bayi. 

e. Membantu ayah menunjukkan perilaku bayi yang positif saat bayi mencari 

payudara. 

f. Membantu meningkatkan rasa percaya diri ibu. 

g. Menyediakan waktu dan suasana tenang dan diperkukan kesabaran. 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan. Persepsi juga didefinisikan sebagai proses pengorganisasian, 

penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau indivi du 

tentang lingkungannya melalui panca indera, dan tiap-tiap individu dapat 
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memberikan arti atau tanggapan yang berbeda-beda. Proses terbentuknya persepsi 

berawal dari penerimaan informasi oleh manusia dari lingkungan, sehingga dalam 

memahami persepsi tersebut harus ada proses dimana ada informasi yang 

diperoleh lewat memori organisme yang hidup.  

Allah SWT menganugerahkan alat indera kepada makhluk-Nya untuk 

mengetahui segala sesuatu di luar dirinya. Melalui alat indera manusia dan hewan 

bisa menjaga dirinya dan mempertahankan kehidupannya. Beberapa bentuk emosi 

bisa memengaruhi persepsi. Rasulullah SAW bersabda : 

“Hubbu dunyaa rasu kulli khathiiatin wa hubbuka syaia yu’mii wa yushmi”  

yang artinya cinta kepada dunia merupakan pangkal setiap kesalahan dan cintamu 

kepada sesuatu akan menjadikan dirimu buta dan tuli. Di riwayatkan oleh Anas r.a. 

Hadist ini mengisyaratkan bahwa kecintaan kepada dunia dapat memperlambat 

cara berpikir yang benar dan menghalangi persepsi kita secara tepat. Rasulullah 

SAW mengisyaratkan bahwa semua dorongan dan emosi yang terdapat dalam diri 

kita dapat menghalangi persepsi dan pikiran secara benar. Persepsi ibu tentang 

sikap bidan yaitu penginterpretasian atau pengalaman ibu tentang sikap bidan saat 

proses pelaksanaan inisiasi menyusu dini, mendukung atau tidaknya bidan dalam 

pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Hal ini termasuk kerjasama bidan terhadap 

produk susu formula. (Anonim, 2009) 

 Bidan harus selalu mempunyai sikap yang positif terhadap penerapan IMD, 

memahami, mengahayati dan mau menerapkan IMD berdasarkan evidence based 

walaupun sempitnya waktu yang dimiliki bidan, diharapkan bidan mau dan 

mampu memotivasi dan membantu ibu untuk menerapkan IMD berdasarkan 

evidence based. Berhasil atau tidaknya penyusuan dini di tempat pelayanan ibu 
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bersalin, rumah sakit sangat bergantung pada petugas kesehatan yaitu perawat, 

bidan atau dokter karena merekalah yang pertama – tama akan membantu ibu 

bersalin melakukan IMD. Petugas kesehatan di kamar bersalin harus memahami 

tatalaksana IMD dan laktasi yang baik dan benar. (Losu & Sulawesiana, 2021) 

 

G. Bentuk Dukungan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini 

Bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini 

terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Pasal 9 ayat 1 dan 2. Ayat 1 

berbunyi, “Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib 

melakukan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling 

singkat selama 1 (satu) jam”. Ayat 2 berbunyi, “Inisiasi Menyusu Dini sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di 

dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu”. 
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H. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 

1. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka teori menurut Lawrence Green (1980) modifikasi dari Eli P(2003), Ayu 

N(2009), Setyowati R(2006), Suriani(2010), Dwitya W(2011), Ardhani M(2010), 

Utami Roesli(2008) 

 

 

Faktor Predisposing : 

1. Tingkat pendidikan ibu 

2. Kesehatan ibu 

3. Pengetahuan ibu 

4. Kesehatan bayi 

5. Motivasi 

6. Kepercayaan  

Faktor Enabling: 

1. Keterjangkauan 

pelayanan kesehatan 

Faktor Reinforcing: 

1. Peran orang terdekat 

2. Kebiasaan 

3. Persepsi ibu terhadap 

sikap bidan 

 

Praktik Inisiasi 

Menyusu Dini 
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2. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel bebas 

1. Faktor Predisposing : 

a. Tingkat pendidikan ibu 

b. Pengetahuan ibu 

c. Kesehatan ibu 

d. Kesehatan bayi 

e. Motivasi 

f. Kepercayaan 

2. Faktor Reenforcing 

a. Peran orang terdekat 

b. Kebiasaan 

c. Persepsi ibu terhadap 

sikap bidan 

Variabel terikat : 

Praktik IMD 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Survey Analitik dengan rancangan Cross 

Sectional yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan variabel independen 

dengan variabel dependen yang dilakukan sekali dalam waktu yang 

bersamaan 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Jl. 

DR.Wahidin Sudirohusodo No.48 Sungguminasa pada Wilayah Kelurahan 

Batang kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi penelitian ini adalah semua ibu yang baru melahirkan di RSUD 

Syekh Yusuf pada bulan Januari tahun 2022 sebanyak 64 orang. 

2. Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total 

sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana 

jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2007). Alasan 

mengambil total sampling karena menurut Sugiyono (2007) jumlah 

populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel 

penelitian semuanya. Dengan jumlah sampel sebanyak 64 orang. 
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C. Sumber Data Penelitian  

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam data, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung dari responden dengan cara 

menggunakan kuesioner. Data primer berupa data mengenai kesehatan ibu, 

kesehatan bayi, motivasi, kepercayaan, peran orang terdekat, kebiasaan, sikap 

bidan dan praktik Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yang didapat dari penyebaran 

kuesioner. 

2. Data Sekunder 

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu berupa data mengenai 

jumlah ibu melahirkan dan jumlah bayi yang melakukan IMD di RSUD Syekh 

Yusuf 

D. Teknik Pengolahan Data  

1. Pengolahan Data  

Data-data yang telah dikumpulkan berupa data primer, yaitu data yang 

diperoleh dari hasil penghitungan atau skoring dari kuesioner yang sudah diisi oleh 

responden, kemudian pengolahan data melalui tahap:  

a. Editing  

Peneliti melakukan pemeriksaan jawaban atau pengisian kuesioner yang 

telah dijawab atau diisi oleh responden tidak ada yang kosong, salah, atau 

meragukan. Bertujuan untuk meneliti kembali jawaban yang telah ada agar 

jawaban lengkap. Editing dilakukan dilapangan, sehingga bila ada kekurangan 

atau ketidaksesuaian dapat segera dilengkapi dan disempurnakan.  
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b. Skoring  

Memberikan skor pada setiap jawaban yang diberikan oleh responden.  

c. Entry data  

Memasukkan data yang sudah diperoleh ke dalam program komputer 

untuk selanjutnya diolah.  

d. Tabulating  

Menata data yang telah terkumpul ke dalam bentuk tabel-tabel sesuai 

dengan jenis variabel.  

 

2. Analisis Data   

Hasil jawaban kuesioner diolah terlebih dahulu. Setelah semua data 

terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, sehingga data 

tersebut dapat ditarik menjadi suatu simpulan. Analisis data meliputi:  

a. Analisis Univariat  

Metode univariat dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan data 

kenyataan dari hasil penelitian dalam tabel distribusi frekuensi dan persentase dari 

tiap variabel (Soekidjo, 2005: 188). Data hasil penelitian dideskripsikan dalam 

bentuk tabel, grafik dan narasi untuk mengevaluasi besarnya proporsi masing-

masing faktor yang ditemukan pada sampel untuk masing-masing faktor yang 

ditemukan pada sampel untuk masing-masing variabel yang diteliti. Analisis 

univariat bermanfaat untuk melihat apakah data sudah layak untuk dilakukan 

analisis, melihat gambar data yang dikumpulkan dan apakah data optimal untuk 

analisis lebih lanjut.  
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b. Analisis Bivariat   

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini uji statistik yang digunakan yaitu uji 

chi square dengan bantuan SPSS 16 for windows. Adapun syarat uji chi-square 

adalah tidak ada sel yang nilai observed yang bernilai nol, sel yang mempunyai 

nilai expected kurang dari 5, maksimal 20% dari jumlah sel. Jika uji chi-square 

tidak terpenuhi, maka dipakai uji alternatifnya, alternatif uji chi-square untuk tabel 

2x2 adalah uji fisher, alternatif uji chi-square untuk tabel 2xk adalah uji 

kolmogorov-smirnov dan penggabungan sel adalah langkah alternatif uji chisquare 

untuk tabel selain 2x2 dan 2xk (Sopiyudin D, 2004:18). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

A. Profil RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa 

  Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf  Kabupaten Gowa di 

Sungguminasa dibangun sejak tahun 1981, yang merupakan rumah sakit milik 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang operasionalnya di mulai pada tanggal 1 

April 1982. Pada saat itu RSUD Sungguminasa merupakan Rumah Sakit tipe Kelas 

D, yang secara tehnis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui 

Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, serta merupakan rumah sakit rujukan dari 

beberapa Puskesmas di kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan. 

            Pada  tanggal 28 Desember 2005, Rumah Sakit Umum daerah Syekh Yusuf 

Kabupaten Gowa telah berhasil memperoleh sertifikat Akreditasi dengan predikat 

lulus BERSYARAT oleh Tim Komite Akreditasi Rumah sakit (KARS) untuk 5 jenis 

pelayanan yaitu : Pelayanan Administrasi, Pelayanan Medis,  Pelayanan Gawat 

Darurat, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Rekam Medis. Pada tanggal 5 

November 2010 RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa mendapatkan Piagam 

Penghargaan Citra Pelayanan Prima Tingkat Madya dari Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Demokrasi Birokrasi. 

            Dalam perkembangannya, pada tanggal 9 Desember 2011, RSUD Syekh 

Yusuf Kabupaten Gowa berhasil memperoleh sertifikat Akreditasi PenuhTingkat 

Lanjutan oleh Tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk 12 jenis pelayanan 

yaitu: Pelayanan Administrasi, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat darurat, 

Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Rekam Medis, Pelayanan Kamar Operasi, 
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Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Perinatologi Resiko 

Tinggi, Pelayanan Pengendalian Penyakit Infeksi, Pelayanan Farmasi, Pelayanan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).Dengan perolehan Sertifikat Akreditasi 

Penuh, maka Rumah Sakit semakin dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih 

maksimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

            Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa telah 

mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk melayanai masalah  kesehatan, baik bagi 

masyarakat di Kabupaten Gowa, maupun masyarakat di Sulawesi Selatan bagian 

selatan, sebagai fungsi pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat di 

seluruh Indonesia. Dalam  memberikan  pelayanan kepada pasien RSUD Syekh 

Yusuf di dukung olehfasilitas pelayanan kesehatan, baik sarana maupun prasaran, 

sumber daya manusia, serta peralatan yang canggih dan mutakhir. 

 Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, merupakan 

Rumah sakit Klasifikasi B, yang terletak di Ibukota Kabupaten  Gowa, ± 500 m2 ke 

Timur dari jalan raya menghubungkan kota-kota yang berada di Sulawesi Selatan ± 

10 km dari arah Timur Kota Makassar yang luasnya 4,62 Ha dengan batas-batas : 

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. DR,Wahidin Sudirohusodo Sungguminasa. 

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Dahlia Sungguminasa. 

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Perintis AMD Sungguminasa. 

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan  Jl. Kamboja 

  RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa terletak di Jl. DR.Wahidin 

Sudirohusodo No.48 Sungguminasa pada Wilayah Kelurahan Batang kaluku 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan kode pos (9211) Telp. 0411-

866536  Fax. 0411-840892. 
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  Wilayah Cakupan Rumah Sakit Syekh Yusuf kabupaten Gowa meliputi 

seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa. Jumlah pasien sebagian besar 

berasal dari Kecamatan yang terdekat dari 18 (delapan belas) kecamatan dengan 

radius 10 Km dari pusat kota dan terdapat pula pasien yang berasal dari pinggiran 

wilayah kota Makassar. 

B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 

Berikut ini disajikan deskriptif hasil penelitian mengenai Faktor-faktor yang 

Berhubungan dengan Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf Kab. 

Gowa 

a. Tingkat Pendidikan Ibu 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari 64 ibu 

yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa yang menjadi responden dalam 

penelitian yang terdiri dari tingkat pendidikan rendah dan tingkat pendidikan tinggi. 

Distribusi sampel berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ibu 

Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf  

Kabupaten Gowa 

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1. Tinggi 41 64,1% 

2. Rendah 23 35,9% 

Total 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh banyaknya responden yang memiliki tingkat 

pendidikan tinggi sebanyak 41 orang (64,1%), banyaknya responden yang memiliki 

tingkat pendidikan rendah sebanyak 23 orang (35,9%). 
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b. Pengetahuan Ibu 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan dari 64 

ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa yang menjadi responden 

dalam penelitian yang terdiri dari tingkat pengetahuan kurang dan tingkat 

pengetahuan baik. Distribusi sampel berdasarkan jenis pengetahuan Ibu dapat dilihat 

tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Ibu 

Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf  

Kabupaten Gowa 

No. Tingkat Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 

1. Baik 53 82,8% 

2. Kurang 11 17,2% 

Total 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh banyaknya responden yang memiliki pengetahuan 

baik sebanyak 53 orang (82,8%) dan responden yang memiliki pengetahuan sebanyak 

11 orang (17,2%). 

c. Status Kesehatan Ibu 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesehatan  ibu dari 64 ibu 

yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf yang menjadi responden dalam penelitian 

yang terdiri dari ada gangguan kesehatan dan tidak ada gangguan kesehatan. 

Distribusi sampel berdasarkan status kesehatan Ibu dapat dilihat tabel 4.3 berikut ini: 
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Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Status Kesehatan Ibu 

Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf  

Kabupaten Gowa 

No. Status Kesehatan Ibu Frekuensi Persentase (%) 

1. Ada gangguan 45 70,3% 

2. Tidak ada gangguan 19 29,7% 

Total 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh banyaknya responden yang memiliki gangguan 

kesehatan sebanyak 45 orang (70,3%) dan banyaknya responden yang tidak memiliki 

gangguan kesehatan sebanyak 19 orang (29,7%). 

d. Status Kesehatan Bayi 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesehatan bayi dari 64 ibu 

yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang menjadi responden 

dalam penelitian yang terdiri dari ada gangguan kesehatan dan tidak ada gangguan 

kesehatan pada bayi. Distribusi sampel status kesehatan bayi dapat dilihat tabel 4.4 

berikut ini: 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Status Kesehatan Bayi 

Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf  

Kabupaten Gowa 

No. Status Kesehatan Bayi Frekuensi Persentase (%) 

1. Ada gangguan 21 32,8% 

2. Tidak ada gangguan 43 67,2% 

Total 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh banyaknya responden yang memiliki Bayi dengan 

gangguan kesehatan sebanyak 21 orang (32,8%) dan banyaknya responden yang tidak 

memiliki Bayi dengan gangguan kesehatan sebanyak 43 orang (67,2%). 
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e. Motivasi 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa motivasi melakukan inisiasi 

menyusu dini dari 64 ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf yang menjadi 

responden dalam penelitian yang terdiri dari ada motivasi dan tidak ada motivasi 

yang mendukung pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Distribusi sampel berdasarkan 

motivasi dapat dilihat tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Motivasi 

Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf  

Kabupaten Gowa 

No. Motivasi Frekuensi Persentase (%) 

1. Ada motivasi 13 20,3% 

2. Tidak ada motivasi 51 79,7% 

Total 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh, banyaknya responden yang memiliki motivasi 

sebanyak 13 orang (20,3%), dan responden yang tidak memiliki motivasi sebanyak 

51 orang (79,7%). 

f. Kepercayaan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepercayaan tentang inisiasi 

menyusu dini dari 64 ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 

yang menjadi responden dalam penelitian yang terdiri dari ada kepercayaan dan tidak 

ada kepercayaan yang mendukung pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Distribusi 

sampel berdasarkan kepercayaan dapat dilihat tabel 4.6 berikut ini 
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Tabel 4.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Kepercayaan 

Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf  

Kabupaten Gowa 

No. Kepercayaan Frekuensi Persentase (%) 

1. Ada kepercayaan 60 93,8% 

2. Tidak ada kepercayaan 4 6,2% 

Total 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh, banyaknya responden yang memiliki kepercayaan 

sebanyak 60 orang (93,8%) dan responden yang tidak memiliki kepercayaan 

sebanyak 4 orang (6,2%). 

g. Peran Orang Terdekat 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran orang terdekat dari 64 

ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang menjadi 

responden dalam penelitian yang terdiri dari ada dukungan dan tidak ada dukungan 

pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Distribusi sampel berdasarkan peran orang 

terdekat dapat dilihat tabel 4.7 berikut ini: 

Tabel 4.7 

Distribusi Responden Berdasarkan Peran Orang Terdekat 

Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf  

Kabupaten Gowa 

No. Peran Orang Terdekat Frekuensi Persentase (%) 

1. Ada dukungan 13 20,3% 

2. Tidak ada dukungan 51 79,7% 

Total 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh, banyaknya responden yang mendapatkan 

dukungan dari orang terdekat sebanyak 13 orang  (20,3%) dan responden yang tidak 

mendapatkan dukungan dari orang terdekat sebanyak 51 orang (79,7%). 



61 
 

 
 

h. Kebiasaan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebiasaan dari 64 ibu yang 

melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang menjadi responden dalam 

penelitian yang terdiri dari ada kebiasaan yang mendukung dan tidak ada kebiasaan 

yang mendukung pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Distribusi sampel berdasarkan 

kebiasaan dapat dilihat tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 

Distribusi Responden Berdasarkan Kebiasaan 

Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf  

Kabupaten Gowa 

No. Kebiasaan Frekuensi Persentase (%) 

1. Ada kebiasaan 17 26,6% 

2. Tidak ada kebiasaan 47 73,4% 

Total 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabel di 4.8 diperoleh, banyaknya responden yang memiliki kebiasaan 

sebanyak 17 orang (26,6%) dan banyaknya responden yang tidak memiliki kebiasaan 

sebanyak 47 orang (73,4%). 

i. Persepsi Ibu terhadap Sikap Bidan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa persepsi ibu terhadap sikap 

bidan dari 64 ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang 

menjadi responden dalam penelitian yang terdiri dari sikap bidan mendukung dan 

tidak mendukung pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Distribusi sampel berdasarkan 

persepsi Ibu terhadap sikap Bidan dapat dilihat tabel 4.9 berikut ini: 
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Tabel 4.9 

Distribusi Responden Berdasarkan Persepsi Ibu terhadap Sikap Bidan 

Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf  

Kabupaten Gowa 

No. 
Persepsi Ibu terhadap sikap 

Bidan 
Frekuensi Persentase (%) 

1. Mendukung 43 67,2% 

2. Tidak Mendukung 21 32,8% 

Total 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh, banyaknya responden yang mendapat sikap Bidan 

yang mendukung pelaksanaan inisiasi menyusu dini sebanyak 43 orang (67,2%), dan 

responden yang mendapat sikap Bidan yang tidak mendukung sebanyak 21 orang 

(32,8%). 

j. Praktik Inisiasi Menyusu Dini 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktik inisiasi menyusu dini 

dari 64 ibu yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang menjadi 

responden dalam penelitian yang terdiri dari melaksanakan dan tidak melaksanakan 

praktik inisiasi menyusu dini. Distribusi sampel berdasarkan praktik inisiasi menyusu 

dini dapat dilihat tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.10 

Distribusi Responden Berdasarkan Praktik Inisiasi Menyusu Dini 

Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf  

Kabupaten Gowa 

No. 
Praktik Inisiasi Menyusu 

Dini 
Frekuensi Persentase (%) 

1. Melaksanakan 41 64,1% 

2. Tidak melaksanakan 23 35,9% 

Total 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 
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Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh, banyaknya responden yang melaksanakan 

praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 41 orang (64,1%) dan responden yang tidak 

melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 23 orang (35,9%). 

2. Analisis Bivariat 

Analisis Bivariat pada penelitian ini mengenai faktor-faktor yang berhubungan 

dengan praktik inisiasi Menyusu dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa adalah 

sebagai berikut : 

a. Hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan praktik Inisiasi Menyusu Dini. 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (tingkat pendidikan ibu) 

dengan variabel terikat (praktek Inisiasi Menyusu Dini) dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini  

Tabel 4.11 

Hubungan antara Tingkat Pendidikan Ibu dengan  

Praktik Inisiasi Menyusu Dini Pada Ibu Bersalin  

di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 

 

Pendidikan 

Praktik Inisiasi  Menyusu Dini Total 
P 

Melaksanakan % 
Tidak 

Melaksanakan 
% N % 

Tinggi 26 40,7% 15 23,4% 41 64,1% 

0,885 
Rendah 15 23,4% 8 12,5% 23 35,9% 

 Total 41 64,1% 23 35,9% 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh, responden yang memiliki tingkat pendidikan 

tinggi dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 15 orang 

(23,4%). Responden yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan tidak 

melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 8 orang (12,5%). Responden 

yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan melaksanakan praktik inisiasi menyusu 

dini sebanyak 26 orang (40,7%). Dan responden yang memiliki tingkat pendidikan 

rendah dan melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 15 orang (23,4%). 
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Hasil uji statistik dengan Chi-Square antara variabel tingkat pendidikan ibu 

dengan praktik inisiasi menyusu dini diperoleh p = 0,885 (p > 0,05) yang artinya 

tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan ibu dengan praktik 

inisiasi menyusu dini di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa, hasil penelitian 

menunjukkan semakin baik tingkat pendidikan ibu tidak berpengaruh pada baik 

buruknya praktik Inisiasi Menyusu Dini yang dilakukan oleh ibu. 

b. Hubungan antara pengetahuan ibu dengan praktik inisiasi menyusu dini 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (pengetahuan ibu) dengan 

variabel terikat (praktik inisiasi menyusu dini) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.12 

Hubungan antara Pengetahuan Ibu dengan Praktik  

Inisiasi Menyusu Dini Pada Ibu Bersalin di  

RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 

 

Pengetahuan 

Praktik Inisiasi  Menyusu Dini Total 
P 

Melaksanakan % 
Tidak 

Melaksanakan 
% N % 

Baik 34 53,1% 19 29,7% 53 82,8% 

1 
Kurang 7 10,9% 4 6,3% 11 17,2% 

Total 41 64% 23 36% 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh, responden yang memiliki pengetahuan baik dan 

tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 19 orang (29,7%). 

Responden yang memiliki pengetahuan kurang dan tidak melaksanakan praktik 

inisiasi menyusu dini sebanyak 4 orang (6,3%). Responden yang memiliki 

pengetahuan baik dan  melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 34 

orang (53,1%). Dan responden yang memiliki pengetahuan kurang dan melaksanakan 

praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 7 orang (10,9%). 
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Hasil uji statistik dengan Fisher’s Exact Test antara variabel pengetahuan ibu 

dengan praktik inisiasi menyusu dini di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa diperoleh p 

= 1 (p > 0,05) yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

ibu dengan praktik inisiasi menyusu dini di RSUD Syekh Yusuf, hasil penelitian 

menunjukan bahwa semakin baik pengetahuan ibu tidak berpengaruh pada baik 

buruknya praktik inisiasi menyusu dini di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa 

c. Hubungan antara status kesehatan ibu dengan praktik inisiasi menyusu dini 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (status kesehatan ibu) dengan 

variabel terikat (praktik inisiasi menyusu dini) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

Tabel 4.13 

Hubungan antara Status Kesehatan Ibu dengan Praktik  

Inisiasi Menyusu Dini Pada Ibu Bersalin di  

RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 

 

Status 

Kesehatan 

Ibu 

Praktik Inisiasi  Menyusu Dini Total 
P 

Melaksanakan % 
Tidak 

Melaksanakan 
% N % 

Ada 

gangguan 
30 46,9% 15 23,4% 45 70,3% 

0,504 Tidak ada 

gangguan 
11 17,2% 8 12,5% 19 29,7 

Total 41 64,1% 23 35,9% 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh, responden yang memiliki gangguan kesehatan 

dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 15 orang (23,4%). 

Responden yang tidak memiliki gangguan kesehatan dan tidak melaksanakan praktik 

inisiasi menyusu dini sebanyak 8 orang (12,5%). Responden yang memiliki gangguan 

kesehatan dan melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 30 orang 

(46,,9%). Dan responden yang tidak memiliki gangguan kesehatan dan melaksanakan 

praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 11 orang (17,2%). 
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Hasil uji statistik dengan Chi-Square antara variabel status kesehatan ibu dengan 

praktik inisiasi menyusu dini diperoleh p = 0,504 (p > 0,05) yang artinya tidak ada 

hubungan yang signifikan antara status kesehatan ibu dengan praktik inisiasi 

menyusu dini di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa, hasil penelitian menunjukan bahwa 

semakin baik kesehatan ibu tidak memengaruhi pada baik buruknya praktik inisiasi 

menyusu dini. 

d. Hubungan antara status kesehatan bayi dengan praktik inisiasi menyusu dini. 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (status kesehatan bayi) dengan 

variabel terikat (praktik inisiasi menyusu dini) dapat dilihat pada tabel dibawah ini  

Tabel 4.14 

Hubungan antara Status Kesehatan Bayi dengan Praktik  

Inisiasi Menyusu Dini pada Ibu Bersalin di  

RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 

 

Status 

Kesehatan 

Bayi 

Praktik Inisiasi  Menyusu Dini Total 
P 

Melaksanakan % 
Tidak 

Melaksanakan 
% N % 

Ada 

 Gangguan 
13 20,3% 8 12,5 21 32,8% 

0,801 Tidak ada 

gangguan 
28 43,8% 15 23,4% 43 67,2% 

Total 41 64,1% 23 35,9% 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh, responden yang memiliki Bayi dengan 

gangguan kesehatan dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 

8 orang (12,5%). Responden yang memiliki Bayi yang tidak memiliki gangguan 

kesehatan dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 15 orang 

(23,4%). Responden yang memiliki Bayi dengan gangguan kesehatan dan 

melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 13 orang (20,3%). Dan 

responden yang memiliki Bayi yang tidak memiliki gangguan kesehatan dan 

melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 28 orang (43,8%). 
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Hasil uji statistik dengan chi-square antara variabel  status kesehatan bayi dengan 

praktik inisiasi menyusu dini diperoleh p = 0,801 (p > 0,05) yang artinya tidak ada 

hubungan yang signifikan antara status kesehatan bayi dengan praktik inisiasi 

menyusu dini di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa, hasil penelitian menunjukkan 

semakin baik kesehatan bayi tidak berpengaruh pada baik buruknya praktik inisiasi 

menyusu dini yang dilakukan oleh ibu. 

e. Hubungan antara motivasi dengan praktik inisiasi menyusu dini 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (motivasi) dengan variabel 

terikat (praktik inisiasi menyusu dini) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.15 

Hubungan antara Motivasi dengan Praktik Inisiasi Menyusu Dini  

Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf  

Kabupaten Gowa 

 

Motivasi 

Praktik Inisiasi  Menyusu Dini Total 
P 

Melaksanakan % 
Tidak 

Melaksanakan 
% N % 

Ada 

motivasi 
10 15,6% 3 4,7% 13 20,3% 

0,346 Tidak ada 

motivasi 
31 48,4% 20 31,3% 51 79,7% 

Total 41 64% 23 36% 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh, responden yang tidak memiliki motivasi dan  

tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 20 orang (31,3%). 

Responden yang memiliki motivasi dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusu 

dini sebanyak 3 orang (4,7%). Responden yang tidak memiliki motivasi dan 

melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 31 orang (48,4%). Dan 

responden yang memiliki motivasi dan melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini 

sebanyak 10 orang (15,6%). 
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Hasil uji statistik dengan Fisher’s Exact Text antara variabel motivasi dengan 

praktik inisiasi menyusu dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa diperoleh p = 

0,346 (p > 0,05) yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi 

dengan praktik inisiasi menyusu dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, hasil 

penelitian menunjukan bahwa semakin baik motivasi tidak berpengaruh pada baik 

buruknya praktik inisiasi menyusu dini di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa. 

f. Hubungan Antara kepercayaan dengan praktik inisiasi menyusu dini 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (kepercayaan) dengan variabel 

terikat (praktik inisiasi menyusu dini) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.16 

Hubungan antara Kepercayaan dengan Praktik  Inisiasi  

Menyusu Dini Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf  

Kabupaten Gowa 

 

Kepercayaan 

Praktik Inisiasi  Menyusu Dini Total 
P 

Melaksanakan % 
Tidak 

Melaksanakan 
% N % 

Ada 

kepercayaan 
39 61% 21 32,8% 60 93,8% 

0,614 Tidak ada 

kepercayaan 
2 3,1% 2 3,1% 4 6,2% 

Total 41 64,1% 23 35,9 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh, responden yang memiliki kepercayaan dan tidak 

melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 21 orang (32,8%). Responden 

yang tidak memiliki Kepercayaan dan melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini 

sebanyak 2 orang (3,1%). Responden yang memiliki Kepercayaan dan melaksanakan 

praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 39 orang (61%). Dan responden yang tidak 

memiliki kepercayaan dan melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 2 

orang (3,1%). 
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Hasil uji statistik dengan Fisher’s Exact Test antara variabel kepercayaan dengan 

praktik inisiasi menyusu dini diperoleh p = 0,614 (p > 0,05) yang artinya tidak ada 

hubungan yang signifikan antara kepercayaan dengan praktik inisiasi menyusu dini di 

RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, hasil penelitian menunjukan bahwa semakin 

baik kepercayaan tidak berakibat pada semakin baiknya praktik inisiasi menyusu dini. 

g. Hubungan antara peran orang terdekat dengan praktik inisiasi menyusu dini. 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (peran orang terdekat) dengan 

variabel terikat (praktik inisiasi menyusu dini) dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.17 

Hubungan antara Peran Orang Terdekat dengan Praktik  

Inisiasi Menyusu Dini Pada Ibu Bersalin di  

RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 

 

Peran orang 

terdekat 

Praktik Inisiasi  Menyusu Dini Total 
P 

Melaksanakan % 
Tidak 

Melaksanakan 
% N % 

Ada 

dukungan 
10 15,6% 3 4,7% 13 20,3% 

0,346 Tidak ada 

dukungan 
31 48,4% 20 31,3% 51 79,7% 

Total 41 64% 23 36% 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh, responden yang memiliki dukungan dari orang 

terdekat dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 3 orang 

(4,7%). Responden yang tidak memiliki dukungan dari orang terdekat dan tidak 

melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 20 orang (31,3%). Responden 

yang memiliki dukungan dari orang terdekat dan melaksanakan praktik inisiasi 

menyusu dini sebanyak 10 orang (15,6%). Dan responden yang tidak memiliki 

dukungan dari orang terdekat dan melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini 

sebanyak 31 orang (48,4%). 

Hasil uji statistik dengan Fisher’s Exact Test antara variabel peran orang terdekat 

dengan praktik inisiasi menyusu dini diperoleh p = 0,346 (p > 0,05) yang artinya 
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tidak ada hubungan yang signifikan antara peran orang terdekat dengan praktik 

inisiasi menyusu dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, hasil penelitian 

menunjukkan semakin baik peran orang terdekat tidak berpengaruh pada baik 

buruknya praktik inisiasi menyusu dini yang dilakukan oleh ibu. 

h. Hubungan antara kebiasaan dengan praktik inisiasi menyusu dini 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (kebiasaan) dengan variabel 

terikat (praktik inisiasi menyusu dini) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.18 

Hubungan antara Kebiasaan dengan Praktik Inisiasi Menyusu  

Dini Pada Ibu Bersalin di RSUD Syekh Yusuf  

Kabupaten Gowa 

 

Kebiasaan 

Praktik Inisiasi  Menyusu Dini Total 
P 

Melaksanakan % 
Tidak 

Melaksanakan 
% N % 

Ada 

kebiasaan 
6 9,4% 11 17,2% 17 26,6% 

0,004 Tidak ada 

kebiasaan 
35 54,7% 12 18,7% 47 73,4% 

Total 41 64,1% 23 35,9% 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh, responden yang memiliki kebiasaan dan tidak 

melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 11 orang (17,2%). Responden 

yang tidak memiliki kebiasaan dan tidak malaksanakan praktik inisiasi menyusu dini 

sebanyak 12 orang (18,7%). Responden yang memiliki kebiasaan dan melaksanakan 

praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 6 orang (9,4%). Dan responden yang tidak 

memiliki kebiasaan dan melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 35 

orang (54,7%). 

Hasil uji statistik dengan Chi-Square antara variabel kebiasaan dengan praktik 

inisiasi menyusu dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa diperoleh p = 0,004 (p 

> 0,05) yang artinya ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan dengan praktik 
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inisiasi menyusu dini di wilayah RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, hasil 

penelitian menunjukan bahwa semakin baik kebiasaan maka sangat berpengaruh pada 

semakin baiknya praktik inisiasi menyusu dini di RSUD Syekh Yusuf 

i. Hubungan antara persepsi Ibu terhadap sikap bidan dengan praktik inisiasi 

menyusu dini 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (Sikap bidan ) dengan variabel 

terikat (praktik inisiasi menyusu dini) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.19 

Hubungan antara Persepsi Ibu terhadap Sikap Bidan dengan  

Praktik Inisiasi Menyusu Dini Pada Ibu Bersalin  

di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 

 

Sikap Bidan 

Praktik Inisiasi  Menyusu Dini Total 
P 

Melaksanakan % 
Tidak 

Melaksanakan 
% N % 

Mendukung 41 64,1% 2 3,1% 43 67,2% 

0 Tidak 

mendukung 
0 0% 21 32,8% 21 32,8% 

Total 41 64,1% 23 35,9% 64 100% 

Sumber : Data primer, 2022 

Berdasarkan 4.19 diperoleh, responden yang mendapat sikap Bidan yang 

mendukung dan tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 2 orang 

(3,1%). Responden yang tidak mendapat sikap Bidan yang tidak mendukung dan 

tidak melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini sebanyak 21 orang (32,8%). 

Responden yang mendapat sikap Bidan yang mendukung dan melaksanakan praktik 

inisiasi menyusu dini sebanyak 41 orang (64,1%). Dan responden yang mendapat 

sikap Bidan yang tidak mendukung dan melaksanakan praktik inisiasi menyusu dini 

sebanyak 0 orang (0,0%). 

Hasil uji statistik dengan Chi-Square antara variabel sikap Bidan dengan praktik 

inisiasi menyusu dini diperoleh p = 0 (p < 0,05) yang artinya ada hubungan yang 
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signifikan antara sikap bidan dengan praktik inisiasi menyusu dini di RSUD Syekh 

Yusuf Kabupaten Gowa, hasil penelitian menunjukan bahwa semakin baik sikap 

bidan maka berakibat pada semakin baiknya praktik inisiasi menyusu dini pada ibu. 

C. Pembahasan 

1. Faktor yang Berhubungan dengan Praktik inisiasi menyusu dini 

a. Kebiasaan 

Kebiasaan atau kebudayaan merupakan seperangkat kepercayaan, nilai-nilai 

dan cara perilaku yang dipelajari secara umum dan dimiliki bersama oleh warga di 

masyarakat. Kebiasaan yang keliru adalah pemberian prelaktal madu dan susu 

formula menggunakan dot kepada bayi baru lahir, pemberian MP-ASI yang terlalu 

dini dan kebiasaan pembuangan kolostrum (Afifah, 2007). Kebiasaan lain yang keliru 

antara lain memberi air putih dan cairan lain seperti teh, air manis, dan jus kepada 

bayi menyusu dalam bulan-bulan pertama (LINKAGES, 2002). Menurut Perinasia 

(2003) lingkungan menjadi faktor penentu kesiapan ibu untuk menyusu bayinya. 

Setiap orang selalu terpapar dan tersentuh oleh kebiasaan di lingkungannya serta 

mendapat pengaruh dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Makanan prelaktal adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada bayi 

sebelum ASI keluar, misalnya air kelapa, air tajin, madu, susu bubuk, susu sapi, air 

gula dan sebagainya (Depkes,1995) Pemberian makanan atau minuman prelaktal 

masih sering dilakukan terutama bayi yang lahir di Rumah Sakit atau Rumah Sakit 

bersalin. Pemberian ini didorong oleh sulitnya/sedikitnya ASI yang dihasilkan. Jenis 

minuman prelaktal yang diberikan biasanya adalah susu formula. Praktik pemberian 

menjadi semakin meningkat dengan banyaknya iklan dan poster mengenai susu 

formula. Sedangkan ibu-ibu di pedesaan yang melahirkan dengan pertolongan dukun 

bayi biasanya juga memberikan makanan prelaktal dengan alasan bahwa ASI sulit 
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keluar dan lama sehingga bayi terus menangis. Pengetahuan gizi ibu yang rendah 

semakin mendorong praktik ini, hal ini sangat berbahaya bagi bayi dan mengganggu 

keberhasilan menyusui (Depkes RI,2005). 

Kebiasaan dalam penelitian dikategorikan menjadi yaitu ada kebiasaan yang 

biasa dilakukan dan tidak ada kebiasaan yang dilakukan saat inisiasi menyusu dini 

pengukuran kebiasaan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, dengan hasil 

yang didapatkan dari hasil uji statistic Chi-Square P=0,004 (P<0,05) yang artinya ada 

hubungan antara kebiasaan dengan praktik inisiasi menyusu dini. Hasil penelitian 

sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saniasa Luba (2019) yang 

menunjukkan bahwa kebiasaan petugas kesehatan sangat mempengaruhi dalam 

pelaksanaan inisiasi menyusu dini setelah bayi lahir, seperti kebiasaan petugas 

kesehatan membersihkan dan membedong bayi baru lahir setelah itu baru diberikan 

kepada ibunya atau diletakkan disampingnya, setelah itu ibu lalu dianjurkan untuk 

memberi ASI kepada bayinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ASI 

ibu yang kurang cukup dan kebiasaan atau tatanan budaya yang berlaku dimasyarakat 

maupun prosedur yang ada di rumah Sakit. Menciptakan kebiasaan pemberian ASI 

yang baik sejak menit pertama bayi baru lahir sangat penting untuk kesehatan bayi 

dan keberhasilan pemberian ASI itu sendiri. 

Kebiasaan dari petugas kesehatan seperti bayi baru lahir dipisahkan dari ibunya 

tanpa melakukan inisiasi menyusu dini terlebih dahulu dan bayi yang baru lahir 

langsung dimandikan terlebih dahulu. Kebiasaan lainnya seperti menghentikan proses 

Inisiasi Menyusu Dini kurang dari 1 jam hanya karena bayi menangis. Kebiasaan-

kebiasaan inilah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan inisiasi 

menyusu dini. Kebiasaan untuk tidak memisahkan bayi dan ibunya justru akan 
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mendekatkan hubungan batin antara ibu dan bayi sehingga dapat merangsang 

keluarnya ASI sesegera mungkin pada waktu bayi membutuhkan. Tidak hanya dari 

petugas kesehatan, kebiasaan yang dapat menghambat pelaksanaan inisiasi menyusu 

dini juga dapat dilakukan oleh kebiasaan Ibu yang baru melahirkan, seperti 

pemberian pralaktal (madu, susu) sebelum ASI setelah bayi dilahirkan, yang justru 

berbahaya bagi saluran pencernaan bayi yang belum kuat untuk mencerna makanan 

dan minuman selain ASI. Selain itu makanan atau minuman prelakteal dapat 

mengganggu produksi ASI dan mengurangi kemampuan bayi untuk menghisap. 

kebiasaan untuk memberikan cairan manis ketika bayi lahir sebagai salah satu cara 

dalam agama, padahal dalam ajaran agama tidak terdapat anjuran seperti itu. Dalam 

hadist riwat Bukhari dan Muslim menyatakan 

ِْْجَسحُُّ إنٗ َّللاِ  ٍْ َكاََْج  ًَ ٖ فَ َٕ ا نُِكمِّ ايسٍ٘ء يا ََ َّاِث ٔإًََِّ ال بانُِّٛ ًَ ا اْلع ًَ ِْٓجَسحُُّ إنٗإََّ ِّ ف ٍْ   َٔزُظٕنِ ِّ َٔي نِ ْٕ َّللاِ َٔزُظ

ْٛبُٓا ََْٛا ُِٚص ِْْجَسحُُّ نُِد ِّ  َكاََْج  ِْٓجَسحُُّ إنٗ يا َْاَجَس إنٛ ُِْكُذَٓا ف أٔ ايسأٍة َٚ  

Artinya:  “Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya, dan bagi 

setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang di niatkannya. Barangsiapa 

berhijrah dengan niat kepada Allah dan RasulNya, maka ia mendapatkan balasan 

hijrahnya kepada Allah dan RasulNya, dan barangsiapa berhijrah dengan niat 

kepada keuntungan dunia yang akan diperolehnya, atau wanita yang akan 

dinikahinya, maka (ia mendapatkan balasan) hijrahnya kepada apa yang ia niatkan 

tersebut”. (Hadist Riwayat Bukhari & Muslim) 

Sejalan dengan hadist di atas, bahwa segala perbuatan atau yang menjadi 

kebiasaan hamba Allah harus disertai dengan niat yang baik, begitupun dalam 

melakukan IMD harus dengan niat yang baik yang dimaksudkan untuk kesehatan 

bayi agar dapat menjadi nilai ibadah. Sedangkan jika Ibu yang melakukan kebiasaan 
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buruk yang dapat memengaruhi kesehatan bayi maka tidak akan menjadi nilai ibadah 

untuknya.  

2. Sikap Bidan 

Menurut Newcomb dalam Notoatmodjo (2010), sikap merupakan kesiapan 

atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. 

Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi merupakan 

predisposisi tindakan suatu perilaku.Menurut Raharjo (2006), Penolong persalinan 

merupakan kunci utama keberhasilan pemberian ASI satu jam pertama setelah 

melahirkan. Karena dalam waktu tersebut peran penolong persalinan masih sangat 

dominan. Apabila penolong persalinan memfasilitasi ibu untuk segera memeluk 

bayinya maka interaksi-interaksi antara ibu dan bayinya diharapkan segera terjadi. 

Dengan inisiasi menyusu dini ibu semakin percaya diri untuk dapat memberikan 

asinya sehingga tidak merasa perlu untuk memberikan makanan atau minuman 

apapun kepada bayinya dan bayi akan merasa nyaman menempel pada payudara ibu 

dan tenang dalam pelukan ibunya segera setelah lahir. 

Sikap yang positif terhadap Inisiasi Menyusu Dini (IMD) berarti bahwa 

bidan sudah memiliki reaksi atau respon yang mendukung namun belum dinyatakan 

dalam suatu tindakan. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap 

seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun 

perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut (Azwar, 2008). 

Menurut Siregar A (2004), bahwa keberhasilan menyusu dini banyak dipengaruhi 

oleh sikap dan perilaku petugas kesehatan (dokter, bidan, perawat) yang pertama kali 

membantu ibu selama proses persalinan. Selain itu keberhasilan ibu menyusui juga 

harus didukung oleh suami, keluarga, petugas kesehatan dan masyarakat. Oleh karena 



76 
 

 
 

itu sikap dan perilaku petugas kesehatan khususnya bidan yang didasari pengetahuan 

tentang IMD, ASI eksklusif sebelumnya, besar pengaruhnya terhadap keberhasilan 

praktek IMD dan ASI eksklusif itu sendiri (Aprillia Y, 2009) 

Sikap Bidan dalam penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu mendukung dan 

tidak mendukung pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini. Dalam mengukur sikap bidan 

menggunakan instrument kuesioner dengan hasil uji statistik Chi-Square 

menunjukkan P=0,000 (P<0,005) bahwa ada hubungan antara sikap Bidan dengan 

pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dayati (2011) yang menunjukkan bahwa sikap Bidan 

berhubungan dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini, yaitu Bidan yang bersikap 

positif akan melaksanakan IMD  dengan baik, dimana pada setiap persalinan yang 

ditolongnya akan diterapkan praktik IMD. 

Setiap tenaga kesehatan dalam hal ini dokter dan bidan penolong persalinan 

harus menjamin bahwa proses menyusui sebaiknya dilakukan secepat mungkin 

setelah ibu melahirkan sehingga bayi tidak perlu mendapatkan asupan prelakteal. 

Rendahnya dukungan tenaga kesehatan penolong persalinan berdampak pada 

diberikannya asupan prelakteal pada bayi sesaat setelah dilahirkan. Peran bidan dalam 

memberikan dukungan pada ibu sangat penting. Bidan sebagai tempat mencurahkan 

kesulitan dalam menghadapi masalah seputar kesehatan. Hubungan yang baik dan 

sikap positif dapat memudahkan bidan dalam memberikan informasi kesehatan 

kepada ibu bersalin. Sikap Bidan dalam pemberian informasi kepada Ibu dan 

keluarga Ibu tentang Inisiasi Menyusu Dini masih kurang, terbukti dengan masih 

banyaknya Ibu yang tidak mengetahui apa itu Inisiasi Menyusu Dini dan hanya 

melakukan IMD atas dasar kepercayaannya dengan Bidan. Bidan membimbing Ibu 
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untuk melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini dengan benar tanpa memberikan 

informasi dengan baik mengenai IMD, sehingga Ibu kurang memahami mengenai 

pentingnya IMD. Dalam ajaran Islam orang-orang berilmu diberi amanah untuk 

menyampaikan pesan-pesan-Nya dan menjadi tempat bertanya, sebagaimana dalam 

surah Al-Qashash Ayat 80 yang berbunyi : 

 

بُِرون   آ إَِّلا ٱلصاَّٰ ه  َّل  ُيل قاىَّٰ لًِحا و  ِمل  ص َّٰ ع  ن  و  ام  ْن ء  ْيٌر لِّم  ِ خ  اُب ٱَّللا و  ْيل ُكْم ث  ق ال  ٱلاِذين  أُوُتو۟ا ٱْلِعْلم  و   و 

Artinya: Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang besarlah 

bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal 

saleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang-orang yang sabar". 

Sebagai agama yang mulia, Islam mendorong sekali umatnya menjadi 

seorang pendidik yang berilmu, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari 

keburukan. Bahkan, mereka digolongkan sebagai orang-orang beruntung, baik di 

dunia maupun di akhirat. Sebagaimana ayat tersebut di atas kita dianjurkan untuk 

mengikuti ajaran atau arahan dari orang yang berilmu. Sama halnya dengan persepsi 

Ibu terhadap sikap Bidan, Ibu dianjurkan untuk mengikuti arahan Bidan dalam 

melakukan praktik inisiasi menyusu dini, karena Bidan lebih mengetahui bagaimana 

proses inisiasi menyusu dini. Dalam surah An-Nahl ayat 43 yang berbunyi : 

 ًُ ْكِس إٌِ ُكُخُْى ََل حَْعهَ َْْم ٱنرِّ ۟ا أَ ٕٓ ُ ْى ۚ فَْعـ َه ِٓ ْٛ ٗٓ إِنَ َيآ أَْزَظْهَُا ِيٍ قَْبهَِك إَِلَّ ِزَجاَلا َُِّٕد َٔ ٌَ ٕ  

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang 

Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai 

pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” 

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa anjuran untuk bertanya kepada 

orang yang mempunyai pengetahuan jika kita tidak mengetahui sesuatu. Sama halnya 
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dengan Ibu yang melahirkan dianjurkan untuk bertanya kepada Bidan jika tidak 

mengetahui hal-hal yang mengenai inisiasi menyusu dini, ataupun boleh meminta 

langsung kepada Bidan untuk melakukan inisiasi menyusu dini. 

Petugas kesehatan atau bidan di kamar bersalin dan IGD Maternal harus 

memahami tatalaksana inisiasi menyusu dini dan laktasi yang baik dan benar, bidan 

tersebut diharapkan selalu mempunyai sikap yang positif terhadap inisiasi menyusu 

dini. Dari hal di atas, menunjukkan bahwa terlaksana atau tidaknya inisiasi menyusu 

dini sangat dipengaruhi oleh peran petugas kesehatan, dalam hal ini bidan. 

2. Faktor-faktor yang tidak Berhubungan dengan Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini 

a. Pendidikan Ibu 

Pendidikan merupakan sebuah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang 

atau kelompok, pendidikan juga dapat mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin 

mudah orang tersebut untuk menerima informasi Budiman (2013). pendidikan dapat 

mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah 

orang tersebut untuk menerima informasi, dengan pendidikan yang tinggi, wawasan 

serta usaha dalam menerima informasi juga kan lebih luas, lebih mudah mengerti dan 

memahami informasi dan perlakuan yang diterimanya dibandingkan dengan yang 

berpendidikan rendah.25 Pendidikan juga merupakan paya persuasi atau 

pembelajaran kepada masyarakat agar masyarakat ingin melakukan tindakan-tindakan 

(praktik) untuk memelihara (mengatasi masalah-masalah) dan meningkatkan 

kesehatannya. (Kitano. N, 2016) 

Pendidikan Ibu dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2, yaitu tinggi dan 

rendah. Pendidikan tinggi yaitu ibu yang telah menempuh wajib belajar 9 tahun dan 

pendidikan rendah yaitu ibu yang bependidikan dibawah wajib belajar 9 tahun. 
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Pengukuran tingkat pendidikan ibu dilakukan  menggunakan instrumen kuesioner 

yang meliputi jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh ibu. Hasil analisis dengan 

uji statistik dengan Chi-Square hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan 

praktik Inisiasi Menyusu Dini menunjukkan p-value = 0,885 (> 0,05), yang artinya 

tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan praktik inisiasi menyusu 

dini. Hasil penelitian sama dengan hasil penelitian Ii Solihah (2007), yang 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan proporsi antara ibu yang berpendidikan 

tinggi dengan ibu yang berpendidikan rendah dalam pemberian ASI satu jam pertama 

setelah lahir. 

Tingkat pendidikan ibu di yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten 

Gowa yaitu SD, SMP, SMA dan hanya sedikit yang D3 dan S1, beberapa diantaranya 

telah menempuh pendidikan di bidang kesehatan sehingga lamanya pendidikan tidak 

mempunyai pengaruh besar dengan praktik inisiasi menyusu dini. Selain itu, 

pendidikan yang telah dilalui ibu memang tidak memfokuskan pada pemberian ASI. 

Pendidikan hanyalah salah satu faktor yang diharapkan agar ibu yang berpendidikan 

tinggi lebih mudah serta lebih mampu menyerap informasi. 

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan inisiasi menyusu dini sebagai bagian 

dari upaya mengoptimalkan pemberian Asi secara ekslusif dan sebagai manajemen 

laktasi baru. Pendidikan bukan merupakan faktor yang mendorong ibu melakukan 

IMD. pengetahuan tentang pentingnya inisiasi menyusu dini dan bagaimana cara 

melakukannya tidak didapatkan selama pendidikan formal. Informasi terkait IMD 

didapatkan dari tenaga kesehatan dan media informasi lain pada saat 

kehamilan.Pendidikan merupakan faktor yang memudahkan seseorang dalam 

menerima informasi tentang IMD yang diberikan baik melalui kelas ibu hamil 

maupun pada saat ANC untuk meningkatkan pengetahuannya, akan tetapi belum 

tentu dapat merubah perilaku seseorang. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang 

berbunyi : 

۟ا إِ  ٕٓ ٍَ َءاَيُُ َا ٱنَِّرٚ ٓأَُّٚٓ إَِذا قَِٛم ٱَُشُصٔ۟ا فَٱَُشُصٔ۟ا َٚسْ ََٰٚ َٔ ُ نَُكْى ۖ  هِِط فَٱْفَعُذٕ۟ا َْٚفَعِخ ٱَّللَّ َجَٰ ًَ ُِ َذا قَِٛم نَُكْى حَفَعَُّذٕ۟ا فِٗ ٱْن فَ

ٌَ َخبِٛسٌ  هُٕ ًَ ا حَْع ًَ ُ بِ ٱَّللَّ َٔ ٍج ۚ  ٍَ أُٔحُٕ۟ا ٱْنِعْهَى َدَزَجَٰ ٱنَِّرٚ َٔ ٍَ َءاَيُُٕ۟ا ِيُُكْى  ُ ٱنَِّرٚ  ٱَّللَّ
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Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.” 

 Ayat tersebut di atas menjelaskan agar kita senantiasa mengikuti majlis untuk 

menambah ilmu pengetahuan baru. Sama halnya dengan pendidikan seorang Ibu 

untuk mengikuti ANC ataupun kelas Ibu hamil untuk menambah pengetahuan 

mengenai inisiasi menyusu dini dan melaksanakannya, tidak hanya sekadar mengikuti 

apa yang dilakukan penolong persalinan. Tidak selamanya pendidikan ibu 

mempengaruhi tingkat keberhasilan inisiasi menyusu dini dan hasil penelitian yang 

didapatkan adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan ibu bersalin 

dengan keberhasilan inisasi menyusu dini. 

b. Pengetahuan Ibu 

 Pengetahuan ibu tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) terutama manfaatnya 

sangat penting dalam keberhasilan menyusui bayi. Seringkali ibu memiliki 

pemahaman yang tidak benar misalkan ibu tidak perlu meneteki bayi karena Asi 

belum keluar atau air susu yang keluar pertama kali dan berwarna kuning adalah 

kotoran dan basi (Adam, 2016). Pengetahuan dapat diperoleh selain dari pendidikan 

juga dari pengalaman sebelumnya. Ibu yang memiliki pengalaman sebelumnya 

tentang IMD akan memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada ibu yang baru 

pertama kali melakukan IMD. Pengalaman masa lalu atau apa yang telah kita pelajari 

akan mempengaruhi cara pandang seseorang (Notoatmodjo, 2005). 

 Pengetahuan ibu tentang inisiasi menyusu dini dalam penelitian ini 

dikategorikan menjadi 2, yaitu baik dan kurang. Pengukuran pengetahuan ibu tentang 

inisiasi menyusu dini dilakukan menggunakan instrumen kuesioner. Hasil analisis 

dengan uji statistik Fisher’s Exact Test hubungan antara pengetahuan ibu dengan 

praktik inisiasi menyusu dini menunjukkan p-value = 1 (> 0,05), yang artinya tidak 
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ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan praktik inisiasi menyusu dini. Hasil 

penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh 

Juliastuti R mengenai hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan pelaksanaan IMD di 

Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto tahun 2011 yang 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan 

ibu dengan pelaksanaan IMD. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Notoatmodjo (2012) bahwa perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan. 

 Pengetahuan merupakan domain kognitif yang memiliki enam tingkatan, yaitu 

tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Jika pengetahuan seseorang 

sebatas hanya pada tingkat tahu dan memahami, maka seseorang belum 

mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan. Teori yang disebutkan sejalan 

dengan fakta yang ditemukan oleh penulis dimana responden belum mengaplikasikan 

pengetahuannya. Banyaknya Ibu yang melahirkan tahu bagaimana proses inisiasi 

menyusu dini tapi tidak tahu jika proses tersebut adalah inisiasi menyusu dini. 

Banyak responden dengan tingkat pengetahuan baik tapi tidak melaksanakan Inisiasi 

menyusu dini. Dalam surah Fussilat ayat 46 Allah berfirman  

َيا َزبَُّك بِ  َٔ َْٛٓا ۗ  ٍْ أََظآَء فََعهَ َي َٔ ا فَهَُِْفِعِّۦ ۖ  هِذا َم َصَٰ ًِ ٍْ َع ٍى نِّْهَعبِٛدِ يَّ
ظَهََّٰ  

 

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk 

dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) 

untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-

Nya.” 

 Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Setiap ilmu pengetahuan yang 

memberikan kebermanfaatan maka setidaknya akan mengalirkan kebaikan bagi 

dirinya sendiri dan juga orang-orang disekitarnya, Begitu pula dengan ilmu 

pengetahuan yang merusak maka dirinya sendiri pula akan dirusak oleh ilmunya. 

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang kita miliki harus bermanfaat untuk diri 
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sendiri maupun orang-orang disekitar kita. Maka dari itu pengetahuan Ibu tentang 

inisiasi menyusu dini harus diimplementasikan tidak hanya sekedar tahu, tapi tidak 

mampu untuk melakukan inisiasi menyusu dini. 

 Ibu yang memiliki pengetahuan baik belum tentu memiliki sikap positif tentang 

IMD karena pada beberapa ibu pengambilan sikap lebih banyak dipengaruhi oleh 

penolong persalinan.Sehingga disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan ibu bersalin dengan keberhasilan inisiasi menyusu dini. 

c. Status Kesehatan Ibu 

Status kesehatan  ibu merupakan suatu indikator menunjukan baik buruknya 

kondisi ibu untuk melakukakan inisiasi menyusu dini. Kondisi fisik ibu harus sudah 

dipersiapkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil memerlukan makanan yang 

mempunyai nilai gizi yang cukup dan berimbang untuk dapat memproduksi ASI yang 

banyak. Selain itu, kesiapan ibu, pengalaman masa lalu dalam kesuksesan menyusui, 

merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan. Menurut Lubis, rasa khawatir dan 

tidak bahagia dapat mengganggu produksi ASI. 

Status kesehatan ibu dikategorikan menjadi 2, yaitu ada gangguan kesehatan 

dan tidak ada gangguan kesehatan. Pengukuran ada atau tidaknya gangguan 

kesehatan pada ibu dilakukan menggunakan instrumen kuesioner yang berisi riwayat 

kesehatan ibu. Hasil analisis uji statistik Chi-Square hubungan antara kesehatan ibu 

dengan praktik inisiasi menyusu dini menunjukkan p-value = 0,504 (p>0,05), yang 

artinya tidak ada hubungan antara kesehatan Ibu dengan praktik inisiasi menyusu 

dini. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Tri Y (2008) yang 

menunjukkan ada hubungan antara kesehatan ibu dengan pemberian asi satu jam 

pertama setelah lahir di RSBN kabupaten Boyolali. 

Kebanyakan responden di lokasi penelitian mengalami bendungan ASI yang 

mengakibatkan rasa sakit saat menyusui, dan diantaranya juga beberapa Ibu terdapat 

luka-luka atau lecet-lecet pada puting Ibu diakibatkan karena teknik menyusui yang 

salah. Akan tetapi proses Inisiasi Menyusu Dini masih bisa dilakukan. Pada dasarnya 

IMD tetap dapat dilaksanakan pada semua proses persalinan, kecuali atas indikasi 
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medis tertentu yang ditetapkan atau diputuskan oleh tim dokter pada saat persalinan 

berlangsung. Kondisi medis yang dimaksudkan antara lain, ibu pendarahan hebat, ibu 

yang kehilangan kesadaran, HIV/AIDS, dan kondisi sakit lainnya yang tidak dapat 

tertahankan. Pada penelitian ini tidak terdapat responden yang mengkonsumsi obat 

anti kanker, yang mendapat terapi penyinaran sinar radio aktif dan yang menderita 

HIV/AIDS, sehingga dapat disimpulkan bahwa status kesehatan Ibu tidak 

berpengaruh terhadap pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini. 

Cara pemberian ASI yang sempurna dan diridhoi Allah SWT menurut Al-

Qur‟an dan hadist yaitu dengan cara disusui langsung (rodo‟ah) bukan dengan cara 

dipompa dan kemudian diberikan dengan alat bantu seperti botol ataupun lainnya 

(syariba). Syariba hanya diperbolehkan jika dalam kondisi terpaksa, missal karena 

Ibu sedang sakit atau anak sedang sakit ataupun Ibu harus bekerja karena ada 

pertimbangan khusus seperti permasalahan perekonomian. 

d. Status Kesehatan Bayi 

Status kesehatan Bayi merupakan suatu indikator menunjukan baik buruknya 

kondisi bayi untuk melakukakan inisiasi menyusu dini. Bila status kesehatan bayi 

normal (tidak ada gangguan) maka IMD dapat dilaksanakan, dan apabila bayi 

mengalami gangguan maka IMD tidak dapat dilaksanakan. Pengukuran status 

kesehatan bayi dilakukan setelah ibu melahirkan. Dengan adanya gangguan kesehatan 

pada bayi (tidak normal) maka dapat memberikan gambaran kecenderungan berisiko 

untuk tidak bisa dilaksanakannya IMD. Kesulitan pelaksanaan inisiasi menyusu dini 

juga disebabkan karena kondisi bayi. Faktor utama tidak dilakukan praktik IMD 

adalah dikarenakan APGAR Skor ≤ 7, bayi tidak langsung menangis saat segera 

setelah lahir, tidak bergerak dengan aktif, lemahnya pergerakan nadi, dan bernafas 

tidak lancar atau megap-megap. Anak yang lahir sebelum waktunya (premature) atau 

lahir dengan berat badan yang sangat rendah dan kondisi tubuh yang masih lemah 

apabila harus menghisap ASI. Selain itu pada waktu anak sakit juga akan sulit 

menyusu. Berbagai macam cacat bibir juga dapat menimbulkan kesulitan pada bayi 

untuk menyusu 
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Kesehatan bayi dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2, yaitu ada 

gangguan kesehatan dan tidak ada gangguan kesehatan pada bayi. Pen gukuran 

kesehatan bayi dilakukan kepada responden (ibu bayi) menggunakan instrumen 

kuesioner yang berisi tentang riwayat kesehatan bayi saat bayi dilahirkan. Hasil 

analisis uji statistik Chi-Square hubungan antara kesehatan bayi dengan praktik 

inisiasi menyusu dini menunjukkan p-value = 0,801 (> 0,05), artinya tidak ada 

hubungan antara kesehatan bayi dengan praktik inisiasi menyusu dini. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Puji Nastiti yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kesehatan Bayi dengan 

pelaksanaan inisiasi menyusu dini. 

Berdasarkan hasil penelitan diatas diperoleh keterangan bahwa status kesehatan 

bayi tidak berpengaruh secara signifikan dengan praktik inisiasi menyusu dini. Hal ini 

menunjukan bahwa kebanyakan bayi memiliki kondisi kesehatan yang baik sehingga 

praktik inisiasi menyusu dini dapat dilakukan oleh ibu. Dengan tingkat kondisi 

kesehatan bayi yang baik, maka seorang bayi akan mampu bertahan setelah proses 

melahirkan.Beberapa Bayi mengalami gangguan kesehatan seperti berat badan bayi 

lahir rendah saat dilakukan dan bayi lahir premature. Tidak ada Ibu yang memiliki 

gangguan kesehatan Bayi dengan kecacatan saat dilahirkan yang menyebabkan tidak 

bisa melakukan IMD. Status kesehatan bayi ditentukan oleh bagaimana diagnosis 

yang dilakukan oleh Bidan, apakah Bayi mampu melaksanakan inisiasi menyusu 

ataukah bayi tidak mampu melaksanakan inisiasi dini dikarenakan kondisi bayi 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sikap Bidan sangat mempengaruhi 

praktik inisiasi menyusu dini dibandingkan faktor status kesehatan Bayi. 

Adapun kewajiban dari sisi syariat, maka wajib bagi perempuan untuk 

memberikan air susu yang disebut al-liba’ pada anaknya. Maksud air susu al-liba’ ini 

adalah air susu sesaat setelah melahirkan, karena ada keistimewaan di air susu ini 

untuk kesehatan anak, dan waktunya hanya sebentar. Setelah itu, jika anak bisa hidup 

tanpa air susunya, maka dia tidak wajib menyusuinya. Namun jika kehidupan anak itu 

sangat bergantung pada air susunya, maka dia wajib menyusuinya. Jika dia 
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menyusuinya, maka dia berhak mendapatkan upah. Ini sebagaimana firmah Allah; 

Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka 

upahnya. 

e. Motivasi 

Menurut Rahardjo (2006) motivasi merupakan salah satu mekanisme 

bagaimana terbentuknya proses alami perubahan. Motivasi berarti dorongan yang 

timbul dari dalam diri seseorang yang secara sadar atau tidak sadar sehingga 

berperilaku untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kebutuhan. Terdapat dua jenis 

motivasi yang mempengaruhi ibu bersalin dalam melaksanakan inisiasi menyusu dini, 

yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi intrinsik ibu yaitu kebutuhan, harapan dan minat. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik adalah motif/dorongan, rangsangan dan lingkungan (Taufik, 2007). 

Menurut Lainatussyifa 2018, jika motivasi ibu hamil untuk melakukan inisiasi 

menyusu dini sangat dipengaruhi oleh persepsi ibu dalam melakukan pemberian ASI 

Eksklusif, jika persepsi baik maka nantinya motivasi dan pelaksanaan inisiasi 

menyusu dini akan baik, begitu juga sebaliknya, di karenakan pengetahuan seorang 

ibu yang kurang, dan ketidak mauan ibu nantinya untuk melakukan inisiasi menyusu 

dini. 

Motivasi ibu dalam melakukan praktik inisiasi menyusu dini dikategorikan 

menjadi 2, yaitu ada motivasi yang mendukung dan tidak ada motivasi yang 

mendukung praktik inisiasi menyusu dini. Pengukuran ada tidaknya motivasi 

dilakukan melalui instrumen kuesioner. Hasil analisis uji statistic Chi-Square 

hubungan antara motivasi ibu dengan praktik inisiasi menyusu dini menunjukkan p-

value = 0,346 (> 0,05), yang artinya tidak ada hubungan antara motivasi dengan 

praktik inisiasi menyusu dini. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Tri Y 

(2008), yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan motivasi yang merupakan faktor 

predisposing dalam penelitian ini bersifat negatif sehingga tidak mendukung 

terlaksananya praktik pemberian ASI pada satu jam pertama setelah lahir. Kurangnya 
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pengetahuan ini menyebabkan tidak kuatnya tujuan untuk dapat mewujudkan 

keinginan atau motivasi tersebut. 

Kebanyakan responden yang melahirkan di RSUD Syekh Yusuf tidak memiliki 

motivasi atau keinginan untuk melakukan inisiasi menyusu dini setelah persalinan, 

hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan Ibu mengenai apa itu inisiasi 

menyusu dini dan hanya sedikit Ibu yang memiliki motivasi untuk melakukan inisiasi 

menyusu dini. Hanya ibu yang aktif mencari informasi mengenai IMD yang memilik 

motivasi untuk melakukan inisiasi menyusu dini dan sebagian besar Ibu hanya 

menuruti apa yang dikatakan Bidan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra 17:7 yang 

berbunyi : 

ِّ كَ  … ٌَ فِٙ َداَجِت أَِخٛ ٍْ َكا َي َٔ ِّ ُ فِٙ َداَجخِ ٌَ َّللاَّ ا  

Artinya : “Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri 

kalian sendiri …” (QS al-Isrâ/ 17: 7) 

 Dari ayat tersebut di atas kita dianjurkan berbuat baik bagi diri sendiri 

maupun bagi orang lain. Berbuat baik dalam hal ini memotivasi orang lain maupun 

diri sendiri untuk melaksanakan inisiasi menyusu dini. 

Hal ini menunjukan bahwa motivasi tidak berhubungan signifikan dengan 

praktik inisiasi menyusu dini Agar IMD dapat terlaksana, seorang ibu harus tahu 

manfaat dan keuntungan memberikan IMD bagi bayi. Seorang ibu juga harus percaya 

bahwa bayi yang baru lahir bisa menyusu dengan sendirinya tanpa perlu bantuan dari 

orang dewasa. Pemikiran tersebut harusnya mulai ditumbuhkan pada ibu-ibu hamil.  

f. Kepercayaan  

Kepercayaan adalah pengakuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara. 

Biasanya seseorang yang menaruh kepercayaan ke atas sesuatu perkara itu akan 

disertai oleh perasaan „pasti‟ atau kepastian terhadap perkara yang berkenaan. 

Kepercayaan dalam konteks psikologi adalah suatu keadaan jiwa yang berkaitan yang 

berkaitan dengan sikap memihak (propositional attitude). Kepercayaan senantiasa 

melibatlkan penekanan, penuntutan dan anggapan dari seorang individu mengenai 

kebenaran sesuatu. Kebenaran yang dituntut itu mungkin benar dan mungkin salah 
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secara objektif, tapi bagi individu yang berkenaan itu adalah benar (wikpedia Bahasa 

Indonesia, 2008) 

Menyusui di Indonesia dipengaruhi oleh sosial dan budaya yang dipercayai 

sehingga mempengaruhi keputusan ibu untuk memilih tetap menyusui atau tidak 

sama sekali di periode awal postpartum. Beberapa kepercayaan terkait kondisi 

payudara antara lain ibu dengan puting datar/terbenam tidak dapat menyusui, puting 

susu yang pecah tidak dapat disusukan karena menyebabkan penyakit dan bayi 

meninggal serta jika payudara kecil maka produksi ASI sedikit. Pengalaman keluarga 

sebelumnya akan mempengaruhi cara seorang ibu menyusui menyikapi mitos/tradisi 

yang diturunkan. Ibu dan keluarga harus berperan aktif dalam mencari kebenaran 

tradisi tersebut terdapat justifikasi ilmiah sehingga praktik tersebut tidak merugikan 

ibu dan bayi (Choiriyah dkk, 2015) 

terdapat berbagai pendapat yang beredar di masyarakat yang dapat mengganggu 

program pelaksanaan IMD, salah satunya adalah pendapat bahwa ASI tidak bisa 

diproduksi segera setelah melahirkan. Pendapat ini biasanya disebabkan oleh 

pengaruh dari mertua atau orang tua dari ibu yang berpendapat bahwa ASI baru bisa 

diproduksi 2-3 hari setelah melahirkan. Pendapat ini tidak benar karena ASI bisa 

diproduksi segera setelah melahirkan (Aruldras, et.al, 2010). Pendapat yang lain 

adalah pendapat bahwa kolustrum akan membahayakan bayi. Pendapat ini terbentuk 

karena kolustrum berwarna kekuningan sehingga orang mengira kolustrum akan 

menyebabkan ikterus (Aruldras, et al, 2010, Huang, et al, 2009).  

Terdapat pula pendapat bahwa ibu harus dijahit terlebih dahulu sehingga harus 

berpisah dari bayinya. Pendapat ini tidak benar karena sementara dijahit ibu tetap 

dapat melakukan proses IMD. Dan yang terakhir adalah pendapat bahwa bayi harus 

dimandikan, diberi vitamin K dan tetes mata segera setelah lahir sehingga tidak bisa 

melakukan IMD. Pendapat bayi harus dimandikan terlebih dahulu umumnya karena 

pendapat orang tua dari ibu yang berpendapat bahwa bayi yang belum dimandikan 

dianggap kotor sehingga tidak dapat disusui terlebih dahulu. Pendapat ini tidak benar 

karena bayi tidak harus dimandikan terlebih dahulu dan jika dimandikan terlebih 
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dahulu justru akan menghilangkan manfaat IMD. Sedangkan mengenai vitamin K 

dan tetes mata, pendapat ini tidak sepenuhnya benar karena pemberian vitamin K dan 

tetes mata dapat menunggu hingga 1 jam dan bayi dapat melakukan IMD (Aruldras, 

et al, 2010, Verasisca, et al, 2010,). 

Kepercayaan ibu terhadap inisiasi menyusu dini dibagi menjadi 2 kategori, 

yaitu adanya kepercayaan yang berpengaruh pada pelaksanaan inisasi menyusu dini 

dan tidak ada kepercayaan yang berpengaruh pada inisiasi menyusu dini. Pengukuran 

kepercayaan dilakukan menggunakan instrumen kuesioner yang berisi mitos-mitos 

seputar menyusui. Hasil analisis uji statistik Fisher’s Exact Test hubungan antara 

kepercayaan ibu dengan praktik inisiasi menyusu dini yang menunjukkan p-value = 

0,614 (> 0,05), yang artinya tidak ada hubungan antara kepercayaan ibu terhadap 

mitos seputar inisiasi menyusu dini dengan praktik inisiasi menyusu dini. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Arlin Adam (2016) Tidak ada hubungan 

antara faktor sosial budaya dengan IMD. 

 Ada banyak responden dalam penelitian ini mempunyai kepercayaan hal-hal 

yang berkaitan dengan inisiasi menyusu dini. Seperti beberapa Ibu masih percaya 

mengenai kolostrum yang merupakan ASI yang basi dan kotor, yang sebenarnya 

adalah kolostrum merupakan ASI pertama yang bagus untuk meningkatkan imunitas 

Bayi. Ibu yang melahirkan yang tidak bisa mengeluarkan ASI juga percaya bahwa 

putting yang kecil tidak dapat mengeluarkan ASI, dan ada banyak responden yang 

percaya bahwa bayi baru dilahirkan kotor dan harus dimandikan, begitupula dengan 

payudara yang kotor harus dibersihkan dahulu sebelum menyusui untuk pertama kali. 

Dalam Islam juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi : 

ُ ٓ نَكُ  ٍِ ۚ إََِّّ
ْٛطََٰ ِث ٱنشَّ ََٰٕ ََل حَخَّبُِعٕ۟ا ُخطُ َٔ ْهِى َكآفَّتا  ٍَ َءاَيُُٕ۟ا ٱْدُخهُٕ۟ا فِٗ ٱنعِّ َا ٱنَِّرٚ ٓأَُّٚٓ ََٰٚ ٌٍ بِٛ ٔح يُّ ْى َعُد  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 

keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya 

syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” 

 Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita harus meyakini apa yang benar dan 

tidak mengikuti langkah-langkah yang salah. Sama halnya dengan kepercayaan yang 
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dipercaya oleh Ibu yang justru tidak benar untuk dilakukan. Para Ibu hendaknya 

mencari tahu lebih dulu mengenai kepercayaan yang ada di masyarakat tentang 

inisiasi menyusu dini 

Akan tetapi kepercayaan-kepercayan responden di atas tidak mempengaruhi 

pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini, Ibu yang memiliki kepercayaan hanya menuruti 

apa yang dikatakan Bidan pada saat proses melahirkan, sehingga proses inisiasi 

menyusu dini dapat dilakukan tanpa terhambat oleh kepercayaan yang responden 

percayai. Hal ini menunjukkan bahwa inisiasi menyusu dini tidak berpengaruh 

terhadap kepercayaan dan hanya berpengaruh terhadap tindakan dan sikap Bidan. 

g. Peran Orang Terdekat 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan ibu menyusui bayinya secara esklusif. Keluarga (suami, orang 

tua, mertua, ipar) perlu diinformasikan bahwa seorang ibu perlu dukungan dan 

bantuan keluarga agar ibu berhasil menyusui secara eksklusif. Bagian keluarga yang 

mempunyai pengaruh paling besar terhadap keberhasilan dan kegagalan menyusui 

adalah suami. Masih banyak suami yang berpendapat salah, yang menganggap 

menyusui adalah urusan ibu dan bayinya. Peranan suami turut menentukan 

kelancaran refleks pengeluaran ASI (let down reflek) yang sangat dipengaruhi oleh 

keadaan emosi atau perasaan ibu (Roesli, 2008). 

Pentingnya menjadi ayah ASI sangat mempengaruhi keberhasilan penerimaan 

IMD dan dilanjutkan dengan ASI Ekslusif. Ayah menjaga bayi pada saat IMD 

berlangsung, dengan demikian ibu dan ayah akan merasa sangat bahagia bertemu 

dengan bayinya untuk pertama kali dalam kondisi seperti itu. Hal ini seharusnya 

menjadi wacana bagi calon ayah untuk memberi dukungan positif kepada ibu dan 

bagi keluarga dekat untuk memberi dukungan pada calon ayah dalam memberikan 

dukungan positif pada ibu tentang arti penting IMD dan menyusui (Roesli,2008). 

Peran orang terdekat terhadap praktik inisiasi menyusu dini dikategorikan 

menjadi 2, yaitu ada dukungan dan tidak ada dukungan dari keluarga kepada ibu 

untuk melaksanakan inisaiasi menyusu dini. Pengukuran ada tidaknya peran orang 
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terdekat dilakukan menggunakan kuesioner yang berisi ada atau tidaknya dukungan 

dari orang-orang terdekat terutama wanita yaitu ibu, saudara perempuan, teman 

perempuan untuk melaksanakan inisiasi menyusu dini. Hasil analisis uji statistik 

Fisher’s Exact Test hubungan antara peran orang terdekat dengan praktik inisiasi 

menyusu dini yang menunjukkan p-value = 0,346 (> 0,05), yang artinya tidak ada 

hubungan antara peran orang terdekat dengan praktik inisiasi menyusu dini. Hasil 

penelitian ini setidaknya sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikayati 

dan Safiq (2009) yang menunjukkan, bahwa peran suami dan orangtua tidak begitu 

besar. Meski tampak bahwa peran orangtua (ibu atau mertua) lebih besar dari peran 

suami. Suami lebih banyak mendukung apapun yang dilakukan oleh ibu. Sedangkan, 

orangtua biasanya mempengaruhi ibu untuk segera memberi makanan/minuman 

tambahan kepada bayi. Banyak orangtua yang tidak mengetahui bahwa dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan pemberian hanya ASI saja sebaiknya 6 bulan dan 

tidak boleh terlalu dini. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian 

Februhartanti (2008) yang menyatakan bahwa orang terdekat (keluarga) berpengaruh 

terhadap praktik inisiasi menyusu dini. Dukungan sosial secara psikologi dipandang 

sebagai hal yang kompleks.   

Berdasarkan hasil penelitian, peran orang terdekat tidak berhubungan dengan 

praktik inisiasi menyusu dini, hal ini disebabkan orang terdekat (ibu, saudara 

perempuan, teman perempuan) tidak memiliki pengetahuan tentang inisiasi menyusu 

dini. Mereka sepenuhnya menyerahkan proses persalinan pada bidan. Adapun 

responden yang memiliki dukungan dari orang terdekat karena orang terdekat 

responden memiliki latar belakang pendidikan kesehatan sehingga responden 

memiliki dukungan untuk melakukan inisiasi menyusu dini. Hal ini menunjukkan 

peran orang terdekat tidak memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan inisiasi menyusu 

dini. Rasulullah SAW bersabda  

ُْٛس انُاِض أََفَُعُٓى نِهَُّاضِ   َخ

Artinya : “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang 

lain.” (Hadits Riwayat ath-Thabrani, Al-Mu‟jam al-Ausath, juz VII, hal. 58, dari 
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Jabir bin Abdullah r.a.. Dishahihkan Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kitab: 

As-Silsilah Ash-Shahîhah) 

Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus 

dimiliki oleh seorang Muslim. Seorang Muslim lebih diperintahkan untuk 

memberikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya mencari manfaat dari orang atau 

memanfaatkan orang lain. Ini adalah bagian dari implementasi konsep Islam yang 

penuh cinta, yaitu memberi. Selain itu, manfaat kita memberikan manfaatkan kepada 

orang lain, semuanya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Sama halnya 

dengan kita harus bermanfaat dan member dukungan kepada Ibu untuk melakukan 

inisiasi menyusu dini. 
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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Ada hubungan antara variabel Kebiasaan dengan praktik inisiasi menyusu dini 

dengan p = 0,885 (p > 0,05) hal ini dikarenakan Kebiasaan-kebiasaan dari petugas 

kesehatan dan Ibu yang baru melahirkan seperti pemberian prelakteal dapat 

menghambat proses IMD 

2. Ada hubungan antara variabel persepsi Ibu dengan praktik inisiasi menyusu dini 

dengan P=0 (P<0,005) hal ini dikarenakan Bidan membimbing Ibu untuk 

melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini dengan benar tanpa memberikan informasi 

dengan baik mengenai IMD, sehingga Ibu kurang memahami mengenai 

pentingnya IMD.  

3. Tidak ada hubungan antara variabel tingkat pendidikan Ibu dengan praktik inisiasi 

menyusu dini dengan p = 0,885 (p> 0,05), hal ini dikarenakan pendidikan yang 

telah dilalui Ibu  tidak memfokuskan pada pemberian ASI  

4. Tidak ada hubungan antara variabel tingkat pengetahuan Ibu dengan praktik 

inisiasi menyusu dini dengan p = 1 (p> 0,05) hal ini dikarenakan responden belum 

mengaplikasikan pengetahuannya. 

5. Tidak ada hubungan antara variabel status kesehatan Ibu dengan praktik inisiasi 

menyusu dini dengan p = 0,504 (p>0,05) hal ini dikarenakan IMD tetap dapat 

dilaksanakan pada semua proses persalinan, kecuali atas indikasi medis tertentu 

yang ditetapkan atau diputuskan oleh tim Dokter pada saat persalinan berlangsung 
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6. Tidak ada hubungan antara variabel status kesehatan Bayi dengan praktik inisiasi 

menyusu dini dengan p= 0,801 (> 0,05) hal ini dikarenakan kebanyakan bayi 

memiliki kondisi kesehatan yang baik sehingga praktik inisiasi menyusu dini dapat  

dilakukan oleh ibu.  

7. Tidak ada hubungan antara variabel motivasi Ibu dengan praktik inisiasi menyusu 

dini dengan p = 0,346 (> 0,05) hal ini dikarenakan Hanya ibu yang aktif mencari 

informasi mengenai IMD yang memilik motivasi untuk melakukan inisiasi 

menyusu dini  

8. Tidak ada hubungan antara variabel kepercayaan Ibu dengan praktik inisiasi 

menyusu dini dengan p= 0,614 (> 0,05) hal ini dikarenakan Ibu yang memiliki 

kepercayaan hanya menuruti apa yang dikatakan Bidan pada saat proses 

melahirkan  

9. Tidak ada hubungan antara variabel peran orang terdekat dengan  praktik inisiasi 

menyusu dini dengan p = 0,346 (> 0,05) hal ini dikarenakan orang terdekat (ibu, 

saudara perempuan, teman perempuan) tidak memiliki pengetahuan tentang 

inisiasi menyusu dini.  

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas diperoleh saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa diharapkan meningkatkan promosi 

kesehatan terutama pada masyarakat serta pada tenaga kesehatan untuk berupaya 

memfasilitasi pelaksanaan inisiasi menyusu dini serta evaluasi dan koreksi tentang 

pelaksanaan dan pengawasan kegiatan program tersebut. 
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2. RSUD Syekh Yusuf juga dapat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi 

serta menunjuk penanggung jawab dalam memantau pelaksanaan Inisiasi Menyusu 

Dini (IMD) sehingga dapat terlaksana dengan baik. 

3. Bagi petugas kesehatan agar lebih mendukung, berperan dan bertanggung jawab 

dalam melaksanakan IMD sesuai dengan prosedur pada semua ibu bersalin, serta 

mampu mendorong keluarga Ibu untuk mendukung Ibu untuk segera melakukan 

IMD dengan benar 

4. Bagi Ibu bersalin agar lebih meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai 

manfaat IMD, penghambat IMD, waktu dan proses pelaksanaan IMD, serta 

menumbuhkan sikap baik tentang pelaksanaan IMD dan tidak segan meminta 

kepada petugas kesehatan agar dilaksanakannya IMD. 
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Lampiran 1 

NASKAH PENJELASAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN 

DARI SUBJEK/WALI PENELITIAN 

Assalamualaikum wr.wb  

Saya Miftahurrahma Ihsan, NIM: 70200116017 mahasiswa Kesehatan 

Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, 

bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Faktor yang memengaruhi 

Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa”.  

Saya meminta waktu dan kesediaan Ibu, agar kiranya bersedia untuk membantu 

saya dalam penelitian ini dengan memberikan informasi mengenai pelaksanaan 

Inisiasi Menyusu Dini di RSUD Syekh Yusuf. Saya akan menjamin hasil yang saya 

dapatkan dari Ibu dirahasiakan serta tidak akan dipublikasikan. Hanya peneliti yang 

akan mengetahui informasi ini. Ibu, berhak menolak jika tidak bersedia memberikan 

informasi terkait. Namun sangat kami harapkan kesediaan untuk berpartisipasi dalam 

penelitian ini dan kami mengharapkan jawaban jujur atas pertanyaan dari kuesioner 

yang kami berikan. Peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas, dan hasil survei jika 

bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.  

 Demi menjaga kerahasiaan responden/sampel, peneliti tidak mencantumkan 

nama responden, tetapi lembar tersebut hanya di diberi simbol atau kode 

tertentu, sebagai pengganti identitas responden.  

 Keikutsertaan secara sukarela. Responden dapat mengundurkan diri kapan saja 

dan tidak mempengaruhi kualitas.  

Apabila responden ingin mengundurkan diri selama proses penelitian ini 

berlangsung atau jika ada hal – hal yang kurang berkenan maka responden dapat 



99 
 

 
 

mengungkapkan langsung atau menghubungi saya. Dan apabila terdapat kejadian 

yang tidak diharapkan selama proses penelitian, kami akan bertanggung jawab secara 

penuh. Jika bersedia mengikuti penelitian ini, silahkan menandatangani lembar 

persetujuan responden. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, dapat 

menghubungi saya melalui nomor ini 082196700842. Demikian penyampaian dari 

saya, atas perhatian dan kerja samanya saya ucapkan terimakasih. 

Gowa, 29 Desember 2021 

 

                                                                                                           

Miftahurrahma Ihsan  
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FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN  

SETELAH MENDAPAT PENJELASAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama (inisial)  : 

Usia   : 

Alamat   : 

Agama   : 

Pekerjaan  : 

Pendidikan terakhir : 

 Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang 

penelitian faktor yang memengaruhi pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di 

RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa. Maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa 

paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut. Demikian surat 

pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

 

Gowa,  Januari 2022 

Informan 

 

 

(   ) 
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Lampiran 2 

KUESIONER 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGERUHI PELAKSANAAN INISIASI 

MENYUSU DINI RSUD SYEKH YUSUF 

 

                                                                                                     Tanggal : 

1. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama                        : 

b. Umur                        : 

c. Pendidikan                : 

d. Alamat                      : 

 

Petunjuk Pengisian : 

Jawablah pertanyaan dibawah  ini dengan memberikan tanda cheklist (√) pada kolom 

ya atau tidak. 

 

2. Pengetahuan Ibu 

 

No. Pernyataan Benar Salah 

1. Saat melakukan inisiasi menyusu dini, selama 24 jam 

pertama setelah bayi lahir tidak dipisahkan dari ibunya. 

  

2. Inisiasi menyusu dini yaitu menyusui/memberi susu bayi 

segera setelah bayi dilahirkan. 

  

3. Sebelum proses inisiasi menyusu dini, bayi dimandikan dan 

ditimbang dahulu. 

  

4. Bayi baru lahir langsung diletakkan di atas dada ibu dan 

dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri. 

  

5. Pada proses inisiasi menyusu dini, bila bayi menangis, bayi 

langsung diangkat dan diberi susu formula/madu. 

  

6. Saat melakukan inisiasi menyusu dini, ibu hanya boleh 

memberikan rangsangan kepada bayi berupa sentuhan 

lembut. 
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7. Pada saat melaksanakan inisiasi menyusu dini, lemak yang 

terdapat pada tubuh bayi tidak boleh dibersihkan terlebih 

dahulu. 

  

8. Pada saat inisiasi menyusu dini, kontak langsung kulit bayi 

dengan kulit ibunya segera dilakukan setelah lahir, paling 

sedikitnya satu jam 

  

  

3. Status Kesehatan Ibu 

 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Apakah  ibu mengalami bendungan asi yang mengakibatkan  

rasa sakit saat menyusui pada saat melahirkan? 

  

2. Apakah  terdapat luka-luka atau  lecet-lecet pada puting ibu 

? 

  

3. Apakah  ibu mengkonsumsi obat anti  kanker?   

4. Apakah  ibu mendapat terapi penyinaran sinar radio aktif?   

5. Apakah  ibu menderita HIV/AIDS?   

 

4. Status Kesehatan Bayi 

 

 

 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Apakah bayi ibu memiliki berat bdan lahir rendah saat 

dilahirkan? 

  

2. Apakah bayi ibu lahir premature?   

3. Apakah bayi ibu memiliki kecacatan saat dilahirkan (bibir 

sumbing, atau kecacatan lain yang menyebabkan tidak bisa 

melakukan IMD)? 
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5. Motivasi 

 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Apakah saat hamil, ibu memiliki keinginan untuk melakukan 

inisiasi menyusu dini setelah persalinan? 

  

2. Apakah ada yang mendorong ibu untuk melakukan inisiasi 

menyusu dini? 

  

 

6. Kepercayaan 

 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Apakah  ibu percaya bila kolostrum merupakan asi yang 

basi dan kotor? 

  

2. Apakah ibu percaya bahwa puting yang kecil tidak dapat 

mengeluarkan air susu? 

  

3. Apakah ibu percaya bila bayi yang baru dilahirkan kotor 

dan harus segera dimandikan? 

  

4. Apakah ibu percaya, payudara kotor sehingga perlu 

dibersihkan dulu sebelum menyusui untuk pertama kali? 

  

5. Apakah ibu percaya ukuran payudara mempengaruhi 

volume air susu? (payudara kecil, air susu yang 

dihasilkan sedikit) 

  

 

 

7. Peran Orang Terdekat 

 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Apakah orang terdekat (ibu, kakak wanita, mertua, teman 

wanita) memberikan informasi tentang inisiasi menyusu dini? 
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2. Apakah orang terdekat (ibu, kakak wanita, mertua, teman 

wanita) memotivasi ibu untuk melakukan inisiasi menyusu 

dini? 

  

 

8. Kebiasaan 

 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Apakah bayi dipisahkan dari ibunya setelah lahir?   

2. Apakah bayi langsung dimandikan setelah lahir?   

3. Apakah proses inisiasi menyusu dini berhenti setelah bayi 

menangis? 

  

4. Apakah ibu memberikan pralaktal(madu, susu) setelah bayi 

dilahirkan? 

  

 

 

 

9. Sikap Bidan 

 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Apakah bidan memberikan informasi kepada ibu dan keluarga 

ibu tentang inisiasi menyusu dini? 

  

2. Apakah bidan membimbing ibu untuk melaksanakan inisiasi 

menyusu dini dengan benar? 

  

3. Apakah bidan menyarankan untuk memberikan susu 

formula/madu setelah bayi lahir? 
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Lampiran 3 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 

 



110 
 

 
 

Lampiran 8 

No Umur Pendidikan Kat Pt1 Pt2 Pt3 Pt4 Pt5 Pt6 Pt7 Pt8 Total % Kat SKI1 SKI2 SKI3 SKI4 SKI5 Total Kat SKB1 SKB2 SKB3 Total Kat M1 M2 Total Kat Kp1 Kp2 Kp3 Kp4 Kp5 Total Kat POT1 POT2 Total Kat Kb1 Kb2 Kb3 Kb4 Total Kat SB1 SB2 SB3 Total Kat IMD

1 42 SMA 1 0 1 0 1 1 1 0 1 5 63% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

2 24 SMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

3 22 SMA 1 1 1 0 1 0 1 0 1 5 63% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0

4 28 SMP 2 1 1 0 1 1 1 0 1 6 75% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1

5 24 SD 2 1 1 0 1 1 1 0 0 5 63% 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1

6 12 SD 2 1 1 1 1 0 1 0 1 6 75% 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1

7 27 SMP 2 0 1 0 0 1 1 0 0 3 38% 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 2 0

8 39 SD 2 1 1 1 1 1 1 0 0 6 75% 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0

9 28 SMA 1 1 0 0 1 1 1 1 0 5 63% 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0

10 26 S1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

11 22 SMP 2 1 1 0 1 1 0 0 1 5 63% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

12 75 SMP 2 1 1 1 1 1 1 1 0 7 88% 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

13 36 SMA 1 1 0 0 1 1 1 0 0 4 50% 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1

14 22 SMA 1 1 1 1 1 1 0 0 1 6 75% 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

15 15 SMP 2 0 1 1 1 1 0 1 1 6 75% 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

16 29 SMA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 7 88% 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

17 30 SD 2 1 1 1 1 0 1 1 1 7 88% 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1

18 27 D3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

19 40 SMA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 7 88% 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0

20 34 SMA 1 1 1 0 1 0 0 0 1 4 50% 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1

21 17 SMP 2 1 1 0 0 1 1 1 0 5 63% 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

22 40 SMP 2 1 1 0 1 1 1 1 1 7 88% 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

23 23 S1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 5 63% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1

24 29 SMA 1 1 1 0 1 1 1 0 1 6 75% 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

25 40 SMP 2 1 1 0 1 0 1 1 1 6 75% 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1

26 30 SD 2 1 0 0 1 0 1 0 0 3 38% 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0

27 25 SMK 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 88% 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 3 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1

28 23 SMK 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 88% 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1

29 21 SMA 1 1 1 0 0 0 1 0 1 4 50% 2 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1

30 42 SMA 1 1 1 0 1 0 1 0 1 5 63% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0

31 39 SMA 1 1 1 0 1 0 1 0 1 5 63% 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 3 1 1 1 0 2 1 0

32 40 SMP 2 1 1 0 1 0 1 0 1 5 63% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

33 40 SMA 1 1 1 0 0 0 1 0 1 4 50% 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1

34 49 SMA 1 1 1 0 1 0 1 0 1 5 63% 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

35 38 SMA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 88% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

36 28 D3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1

37 20 SMA 1 1 1 0 1 0 1 1 1 6 75% 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

38 53 SMA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 88% 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

39 38 SMP 2 0 0 0 1 1 1 0 0 3 38% 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0

40 39 SMA 1 1 1 1 1 1 0 0 1 6 75% 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

41 29 SMA 1 1 0 0 1 1 1 1 1 6 75% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

42 18 SMP 2 1 0 0 1 0 1 0 0 3 38% 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

43 29 SMP 2 1 1 0 1 1 1 0 1 6 75% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

44 32 S1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 7 88% 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

45 39 SMP 2 1 1 0 1 1 1 1 1 7 88% 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

46 46 SD 2 1 0 0 1 0 1 0 0 3 38% 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

47 19 SD 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 25% 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0

48 45 SMP 2 1 1 0 1 1 1 0 1 6 75% 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

49 37 SMA 1 1 1 1 1 0 1 0 1 6 75% 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

50 25 SMA 1 1 1 0 1 1 1 0 1 6 75% 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

51 30 S1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 7 88% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1

52 45 SMA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 88% 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 1 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

53 38 S1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

54 24 SMA 1 1 1 0 1 1 1 0 1 6 75% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1

55 33 SMA 1 1 1 1 1 0 1 0 1 6 75% 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

56 41 SMP 2 1 1 0 1 1 1 0 0 5 63% 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

57 35 SMA 1 0 1 0 1 1 1 0 1 5 63% 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 2 0

58 24 SMA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 7 88% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

59 31 SMA 1 1 1 0 1 1 1 0 1 6 75% 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

60 21 SMA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 7 88% 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

61 29 S1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 6 75% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1

62 18 SMP 2 1 0 0 1 1 1 0 1 5 63% 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1

63 34 SMA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 88% 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 1 1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

64 38 SMA 1 1 0 0 1 1 0 0 1 4 50% 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1
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Lampiran 9 

Analisis Univariat 

 

Pendidikan 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 41 64,1 64,1 64,1 

Rendah 23 35,9 35,9 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Pengetahuan 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 53 82,8 82,8 82,8 

Kurang 11 17,2 17,2 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Status Kesehatan Ibu 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ada Gangguan 45 70,3 70,3 70,3 

Tidak Ada 

Gangguan 
19 29,7 29,7 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Status Kesehatan Bayi 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ada Gangguan 21 32,8 32,8 32,8 

Tidak Ada 

Gangguan 
43 67,2 67,2 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Motivasi 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid Ada Motivasi 13 20,3 20,3 20,3 

Tidak Ada Motivasi 51 79,7 79,7 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Kepercayaan 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ada Kepercayaan 60 93,8 93,8 93,8 

Tidak Ada 

Kepercayaan 
4 6,3 6,3 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Peran Orang Terdekat 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ada Dukungan 13 20,3 20,3 20,3 

Tidak Ada 

Dukungan 
51 79,7 79,7 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Kebiasaan 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ada Kebiasaan 17 26,6 26,6 26,6 

Tidak Ada 

Kebiasaan 
47 73,4 73,4 100,0 

Total 64 100,0 100,0  
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Sikap Bidan 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mendukung 43 67,2 67,2 67,2 

Tidak 

Mendukung 
21 32,8 32,8 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Praktik IMD 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 

Melaksanakan 
23 35,9 35,9 35,9 

Melaksanakan 41 64,1 64,1 100,0 

Total 64 100,0 100,0  
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Analisis Bivariat 

Pendidikan * Praktik IMD Crosstabulation 

 

Praktik IMD 

Total 

Tidak 

Melaksanakan Melaksanakan 

Pendidikan Tinggi Count 15 26 41 

Expected Count 14,7 26,3 41,0 

%within 

Pendidikan 
36,6% 63,4% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
65,2% 63,4% 64,1% 

% of Total 23,4% 40,6% 64,1% 

Rendah Count 8 15 23 

Expected Count 8,3 14,7 23,0 

%within 

Pendidikan 
34,8% 65,2% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
34,8% 36,6% 35,9% 

% of Total 12,5% 23,4% 35,9% 

Total Count 23 41 64 

Expected Count 23,0 41,0 64,0 

%within 

Pendidikan 
35,9% 64,1% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 35,9% 64,1% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,021
a
 1 ,885   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,021 1 ,885   

Fisher's Exact Test    1,000 ,553 

Linear-by-Linear 

Association 
,020 1 ,886   

N of Valid Cases 64     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,27. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Pengetahuan * Praktik IMD Crosstabulation 

 

Praktik IMD 

Total 

Tidak 

Melaksanakan Melaksanakan 

Pengetahuan Baik Count 19 34 53 

Expected Count 19,0 34,0 53,0 

% within 

Pengetahuan 
35,8% 64,2% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
82,6% 82,9% 82,8% 

% of Total 29,7% 53,1% 82,8% 

Kurang Count 4 7 11 

Expected Count 4,0 7,0 11,0 

% within 

Pengetahuan 
36,4% 63,6% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
17,4% 17,1% 17,2% 

% of Total 6,3% 10,9% 17,2% 

Total Count 23 41 64 

Expected Count 23,0 41,0 64,0 

% within 

Pengetahuan 
35,9% 64,1% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 35,9% 64,1% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,001
a
 1 ,974   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,001 1 ,974   

Fisher's Exact Test    1,000 ,614 

Linear-by-Linear 

Association 
,001 1 ,974   

N of Valid Cases 64     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,95. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Status Kesehatan Ibu * Praktik IMD Crosstabulation 

 

Praktik IMD 

Total 

Tidak 

Melaksanakan Melaksanakan 

Status 

Kesehatan 

Ibu 

Ada 

Gangguan 

Count 15 30 45 

Expected Count 16,2 28,8 45,0 

% within Status 

Kesehatan Ibu 
33,3% 66,7% 100,0% 

% within Praktik IMD 65,2% 73,2% 70,3% 

% of Total 23,4% 46,9% 70,3% 

Tidak 

Ada 

Gangguan 

Count 8 11 19 

Expected Count 6,8 12,2 19,0 

% within Status 

Kesehatan Ibu 
42,1% 57,9% 100,0% 

% within Praktik IMD 34,8% 26,8% 29,7% 

% of Total 12,5% 17,2% 29,7% 

Total Count 23 41 64 

Expected Count 23,0 41,0 64,0 

% within Status 

Kesehatan Ibu 
35,9% 64,1% 100,0% 

% within Praktik IMD 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 35,9% 64,1% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,447
a
 1 ,504   

Continuity Correction
b
 ,147 1 ,702   

Likelihood Ratio ,441 1 ,507   

Fisher's Exact Test    ,574 ,348 

Linear-by-Linear 

Association 
,440 1 ,507   

N of Valid Cases 64     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,83. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Status Kesehatan Bayi * Praktik IMD Crosstabulation 

 

Praktik IMD 

Total 

Tidak 

Melaksanakan Melaksanakan 

Status 

Kesehatan 

Bayi 

Ada 

Gangguan 

Count 8 13 21 

Expected Count 7,5 13,5 21,0 

% within Status 

Kesehatan Bayi 
38,1% 61,9% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
34,8% 31,7% 32,8% 

% of Total 12,5% 20,3% 32,8% 

Tidak 

Ada 

Gangguan 

Count 15 28 43 

Expected Count 15,5 27,5 43,0 

% within Status 

Kesehatan Bayi 
34,9% 65,1% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
65,2% 68,3% 67,2% 

% of Total 23,4% 43,8% 67,2% 

Total Count 23 41 64 

Expected Count 23,0 41,0 64,0 

% within Status 

Kesehatan Bayi 
35,9% 64,1% 100,0% 
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% within Praktik 

IMD 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 35,9% 64,1% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,063
a
 1 ,801   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,063 1 ,802   

Fisher's Exact Test    1,000 ,507 

Linear-by-Linear 

Association 
,062 1 ,803   

N of Valid Cases 64     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,55. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Motivasi * Praktik IMD Crosstabulation 

 

Praktik IMD 

Total 

Tidak 

Melaksanaka

n 

Melaksanaka

n 

Motivas

i 

Ada Motivasi Count 3 10 13 

Expected Count 4,7 8,3 13,0 

% within Motivasi 23,1% 76,9% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
13,0% 24,4% 20,3% 

% of Total 4,7% 15,6% 20,3% 

Tidak Ada 

Motivasi 

Count 20 31 51 

Expected Count 18,3 32,7 51,0 

% within Motivasi 39,2% 60,8% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
87,0% 75,6% 79,7% 

% of Total 31,3% 48,4% 79,7% 

Total Count 23 41 64 

Expected Count 23,0 41,0 64,0 

% within Motivasi 35,9% 64,1% 100,0% 
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% within Praktik 

IMD 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 35,9% 64,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,172
a
 1 ,279   

Continuity Correction
b
 ,576 1 ,448   

Likelihood Ratio 1,236 1 ,266   

Fisher's Exact Test    ,346 ,227 

Linear-by-Linear 

Association 
1,154 1 ,283   

N of Valid Cases 64     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,67. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Kepercayaan * Praktik IMD Crosstabulation 

 

Praktik IMD 

Total 

Tidak 

Melaksanakan Melaksanakan 

Kepercayaan Ada 

Kepercayaan 

Count 21 39 60 

Expected Count 21,6 38,4 60,0 

% within 

Kepercayaan 
35,0% 65,0% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
91,3% 95,1% 93,8% 

% of Total 32,8% 60,9% 93,8% 

Tidak Ada 

Kepercayaan 

Count 2 2 4 

Expected Count 1,4 2,6 4,0 

% within 

Kepercayaan 
50,0% 50,0% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
8,7% 4,9% 6,3% 

% of Total 3,1% 3,1% 6,3% 

Total Count 23 41 64 

Expected Count 23,0 41,0 64,0 

% within 

Kepercayaan 
35,9% 64,1% 100,0% 
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% within Praktik 

IMD 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 35,9% 64,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,366
a
 1 ,545   

Continuity Correction
b
 ,005 1 ,946   

Likelihood Ratio ,353 1 ,553   

Fisher's Exact Test    ,614 ,455 

Linear-by-Linear 

Association 
,361 1 ,548   

N of Valid Cases 64     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,44. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Peran Orang Terdekat * Praktik IMD Crosstabulation 

 

Praktik IMD 

Total 

Tidak 

Melaksanakan Melaksanakan 

Peran 

Orang 

Terdekat 

Ada 

Dukungan 

Count 3 10 13 

Expected Count 4,7 8,3 13,0 

% within Peran Orang 

Terdekat 
23,1% 76,9% 100,0% 

% within Praktik IMD 13,0% 24,4% 20,3% 

% of Total 4,7% 15,6% 20,3% 

Tidak 

Ada 

Dukungan 

Count 20 31 51 

Expected Count 18,3 32,7 51,0 

% within Peran Orang 

Terdekat 
39,2% 60,8% 100,0% 

% within Praktik IMD 87,0% 75,6% 79,7% 

% of Total 31,3% 48,4% 79,7% 

Total Count 23 41 64 

Expected Count 23,0 41,0 64,0 

% within Peran Orang 

Terdekat 
35,9% 64,1% 100,0% 

% within Praktik IMD 100,0% 100,0% 100,0% 
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% of Total 35,9% 64,1% 100,0% 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,172
a
 1 ,279   

Continuity Correction
b
 ,576 1 ,448   

Likelihood Ratio 1,236 1 ,266   

Fisher's Exact Test    ,346 ,227 

Linear-by-Linear 

Association 
1,154 1 ,283   

N of Valid Cases 64     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,67. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Kebiasaan * Praktik IMD Crosstabulation 

 

Praktik IMD 

Total 

Tidak 

Melaksanakan Melaksanakan 

Kebiasaan Ada Kebiasaan Count 11 6 17 

Expected Count 6,1 10,9 17,0 

% within 

Kebiasaan 
64,7% 35,3% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
47,8% 14,6% 26,6% 

% of Total 17,2% 9,4% 26,6% 

Tidak Ada 

Kebiasaan 

Count 12 35 47 

Expected Count 16,9 30,1 47,0 

% within 

Kebiasaan 
25,5% 74,5% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
52,2% 85,4% 73,4% 

% of Total 18,8% 54,7% 73,4% 

Total Count 23 41 64 

Expected Count 23,0 41,0 64,0 
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% within 

Kebiasaan 
35,9% 64,1% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 35,9% 64,1% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 8,322
a
 1 ,004   

Continuity Correction
b
 6,707 1 ,010   

Likelihood Ratio 8,115 1 ,004   

Fisher's Exact Test    ,007 ,005 

Linear-by-Linear 

Association 
8,192 1 ,004   

N of Valid Cases 64     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,11. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Sikap Bidan * Praktik IMD Crosstabulation 

 

Praktik IMD 

Total 

Tidak 

Melaksanakan Melaksanakan 

Sikap 

Bidan 

Mendukung Count 2 41 43 

Expected Count 15,5 27,5 43,0 

% within Sikap 

Bidan 
4,7% 95,3% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
8,7% 100,0% 67,2% 

% of Total 3,1% 64,1% 67,2% 

Tidak 

Mendukung 

Count 21 0 21 

Expected Count 7,5 13,5 21,0 

% within Sikap 

Bidan 
100,0% 0,0% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
91,3% 0,0% 32,8% 

% of Total 32,8% 0,0% 32,8% 

Total Count 23 41 64 

Expected Count 23,0 41,0 64,0 
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% within Sikap 

Bidan 
35,9% 64,1% 100,0% 

% within Praktik 

IMD 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 35,9% 64,1% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 55,717
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 51,652 1 ,000   

Likelihood Ratio 67,414 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
54,846 1 ,000   

N of Valid Cases 64     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,55. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran 9 
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