
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Faktor ibu yang memicu kejadian pemberian makanan 

pendamping ASI pada bayi dibawah usia 6 bulan di daerah sub 

urban Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga 

meliputi faktor pengaruh media informasi yang di dalamnya 

termasuk promosi susu formula, dan faktor lingkungan sosial. 

Sedangkan faktor lainya yaitu faktor pekerjaan ibu, faktor produksi 

ASI, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, faktor pelayanan 

kesehatan dan faktor jarak usia anak merupakan faktor 

pendukung pemberian  makanan pendamping ASI pada bayi di 

bawah usia 6 bulan. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, faktor-faktor pemicu 

pemberian makanan pendamping ASI pada bayi di bawah usia 6 

bulan tersebut dapat dikelompokan menjadi dua kategori, yaitu 

faktor  internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor 

pendidikan (sebesar 70% partisipan berpendidikan dasar, dan 

20% partisipan berpendidikan menengah, dan 10% partisipan 

berpendidikan tinggi); faktor produksi ASI (70% ibu memproduksi 

ASI dengan baik dan lancar, 10% ibu memproduksi ASI dengan 

cukup dan kurang lancar, serta 20% ibu tidak dapat memproduksi 

ASI);  faktor pekerjaan ibu (70% partisipan sebagai rumah tangga, 



dan 30% partisipan melakukan aktivitas bekerja, baik sebagai 

wiraswasta dan buruh). 

Kemudian yang menjadi faktor-faktor eksternal meliputi, faktor 

status ekonomi (sebesar 70% partisipan memiliki status ekonomi 

yang baik, dan 20% partisipan memiliki status ekonomi sedang, 

dan 10% partisipan memiliki status ekonomi kurang); faktor 

lingkungan sosial (38% tetangga, 46% kader kesehatan, 8% 

keluarga, dan 8% pengasuh); faktor pelayanan kesehatan (91% 

posyandu, 9% rumah sakit); dan faktor pengaruh media informasi 

(72% iklan TV, 14% toko, 7% sales promosi, dan 7% warung). 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi petugas kesehatan di Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan 

Argomulyo Kota Salatiga memberikan penyuluhan dan 

konseling tentang ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI 

secara rutin, ditambahkan materi tentang tradisi yang terjadi 

dimasyarakat dan bahaya pemberian makanan pendamping 

ASI dini. 

2. Pada materi penyuluhan juga perlu ditambahkan pengertian-

pengertian tentang tradisi atau kebiasaan keluarga yang dapat 

merugikan kesehatan bayi. Seperti adanya kebiasaan keluarga 

memberikan makanan pendamping ASI dini dan umur bayi 

mulai diberikan makanan pendamping ASI, dorongan keluarga, 



dan cara menyimpan ASI ketika ibu bekerja agar ibu tetap 

mengutamakan memberikan ASI jika bayinya menangis. 

3. Ibu yang bekerja diharapkan memberikan ASI sebelum berangkat 

kerja jika perlu dapat memompa dan menyimpan ASI untuk 

diberikan pada saat ibu tidak di rumah. 

4.   Bagi petugas kesehatan atau rumah sakit tempat ibu bersalin 

agar melakukan inisiasi dini setelah melahirkan untuk 

merangsang keluarnya ASI, tetapi jika ASI tidak keluar bayi 

dapat diberikan susu formula namun harus tetap usahakan 

pemberian ASI. Ibu hamil diharapkan lebih aktif lagi dalam 

memanfaatkan layanan antenatal melalui posyandu yang ada di 

desa masing-masing maupun layanan antenatal dengan bidan 

desa atau tenaga kesehatan yang lain sejak dini secara teratur.  

5.   Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih 

mendalam, dari faktor gizi ibu hamil dapat dilihat lagi dari 

indikator-indikator yang lain seperti ukuran Lingkar Lengan Atas 

(LILA) ibu hamil, atau dari kadar Hemoglobin (Hb) ibu hamil, dari 

faktor status ekonomi dapat diteliti mengenai jumlah anggota 

keluarga maupun lingkungan tempat tinggal. Penelitian lebih 

lanjut dapat dilakukan pada kasus spesifik, yaitu faktor gizi ibu 

hamil baik dengan usia lebih dari 35 tahun, preeklamsi, 

hipertensi, ibu bekerja selama kehamilan dan pengawasan ANC 

kurang menentukan kejadian BBLR. 


