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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi ASI 

ASI adalah makanan terbaik yang harus diberikan kepada bayi 

karena mengandung hampir semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi. 

ASI tidak dapat tergantikan oleh susu sapi atau formula karena ASI 

terdesain khusus untuk bayi, sedangkan komposisi susu sapi atau susu 

formula yang sudah diformulasikan khusus untuk bayi sangat berbeda, 

sehingga tidak dapat menggantikan ASI (Rahmawati, 2010).  

ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu pada bayi tanpa 

tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih 

dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur 

susu, biskuit, bubur nasi dan tim sampai dengan usia 6 bulan 

(Departemen Kesehatan RI, 2010). Pemberian ASI eksklusif merupakan 

pemberian ASI sampai umur 6 bulan sesuai kebutuhan bayi tanpa 

memberikan makanan pralektal seperti air gula atau air tajin kepada 

bayi baru lahir, atau minuman lain kecuali sirup obat. Proses menyusui 

dimulai 30 menit setelah bayi lahir dengan memberikan kolostrum (ASI 

yang keluar pada hari-hari pertama). Perilaku menyusui dilakukan 

sesering mungkin, termasuk pemberian ASI pada malam hari 

(Departemen Kesehatan RI, 2007) 
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2.2. Komposisi ASI 

Komposisi ASI tidak sama dari waktu ke waktu, faktor yang 

mempengaruhi komposisi ASI adalah stadium laktasi yang terdiri dari 3 

tingkatan yaitu:  

a. Kolostrum  

  Kolostrum merupakan cairan berwarna kekuningan dan 

kental yang keluar pertama kali dari kelenjar susu seorang ibu 

setelah melahirkan (Maryunani, 2009). 

b. ASI Transisi (ASI Peralihan)  

ASI transisi diproduksi mulai dari berhentinya produksi 

kolostrum sampai kurang lebih dua minggu setelah melahirkan, 

volume ASI transisi semakin meningkat seiring dengan lamanya 

menyusui dan kemudian digantikan oleh ASI matang  (Arini, 2012). 

c.ASI Matang (Mature)  

  ASI Mature adalah ASI yang disekresi pada hari ke sepuluh 

atau setelah minggu ke tiga sampai minggu ke empat dan 

seterusnya (Prasetyono, 2009).  
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2.3.Manfaat ASI Eksklusif 

   ASI memiliki berbagai macam manfaat bagi bayi, kebutuhan bayi 

akan terpenuhi oleh ASI sampai usia enam bulan dengan tatalaksana 

menyusui yang benar. ASI mengandung zat gizi yang tidak bisa di 

samai oleh semua jenis susu dan ASI merupakan nutrisi yang paling 

sempurna untuk proses tumbuh kembang bayi (Nurhayati, 2009). ASI 

mengandung kolostrum kaya antibodi yang dapat melindungi bayi dari 

infeksi, alergi, asma, diare dan lain-lain. ASI eksklusif yang diberikan ibu 

dapat meningkatkan kecerdasan. Salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi perkembangan kecerdasan adalah pertumbuhan otak. 

Proses pertumbuhan otak cepat dapat terjadi dengan pemberian nutrisi 

yang baik, yaitu ASI eksklusif (Prasetyono, 2009).  

2.3.1. Manfaat Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu 

Menurut Prasetyono (2009), ketika bayi menyusui  terjadi 

kontak langsung antara ibu dan bayi, sehingga selama proses 

menyusui tersebut dapat terbentuk ikatan kasih sayang seperti 

sentuhan kulit, bayi akan merasa aman karena merasakan 

kehangatan tubuh ibu. Pemberian ASI dapat mengurangi risiko berat 

badan berlebih karena lemak yang ditimbun disekitar panggul dan 

paha pada saat kehamilan berpindah ke dalam ASI sehingga ibu 

lebih cepat langsing kembali (Arini, 2012). Manfaat lainnya yaitu ibu 

yang menyusui bayinya secara eksklusif dapat menghemat waktu 
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karena ibu tidak perlu menyiapkan dan mensterilkan botol susu, dot 

dan lain sebagainya (Prasetyono, 2009).  

2.3.2.Manfaat ASI Eksklusif bagi Negara  

Keberhasilan pemberian ASI eksklusif memiliki dampak positif 

yang sangat luas terutama bagi Negara yaitu menghemat devisa 

Negara lantaran tidak perlu mengimpor susu formula dan peralatan 

lainnya, bayi sehat membuat negara lebih sehat, memperbaiki 

kelangsungan hidup anak dengan menurunkan angka kematian, 

melindungi lingkungan lantaran tidak ada pohon yang digunakan 

sebagai kayu bakar untuk merebus air, susu dan peralatannya dan 

ASI merupakan sumber daya yang terus-menerus diproduksi 

(Prasetyono, 2009).  

2.4 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif 

 Hasil penelitian Dalimunthe ( 2011 ) di Tegal sari Kecamatan  

Kisaran Barat kota Kisaran menemukan bahwa faktor yang 

menyebabkan kegagalan dalam pemberian ASI Eksklusif terbanyak 

adalah faktor pekerjaan (76,7%) dan faktor penolong persalinan 

(76,7%). Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya faktor 

yang paling dominan berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif 

adalah faktor pengetahuan ibu dan pekerjaan ibu. Fenomena kurangnya 

pemberian ASI eksklusif disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 

(1). Pengetahuan Ibu yang kurang tentang ASI eksklusif, (2). 
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Beredarnya mitos yang kurang baik dan (3). Kesibukan ibu bekerja dan 

singkatnya cuti melahirkan ( Arini, 2012). 

a. Pengetahuan Ibu  

  Pengetahuan ibu tentang keunggulan ASI dan cara memberi ASI 

yang benar akan menunjang keberhasilan menyusui. Pengetahuan 

adalah merupakan hasil mengingat suatu hal termasuk mengingat 

kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun tidak 

disengaja dan ini terjadi setelah orang melakukan kontak atau 

pengamatan terhadap suatu objek tertentu (Mubarak, Chayatin, Rozikin, 

Supriadi, 2007).  

b. Status Pekerjaan Ibu  

  Menurut Prasetyono (2012) faktor yang mempengaruhi pemberian 

ASI eksklusif adalah karena ibu bekerja di luar rumah sehingga tidak 

dapat memberikan ASI Eksklusif selama enam bulan kepada bayinya. 

 

2.4.1 Kondisi Kesehatan Ibu 

 a. Pembengkakan Payudara  

Pembengkakan payudara biasanya menyebabkan ibu tidak 

mau menyusui bayinya. Padahal pembengkakan payudara itu 

terjadi karena ASI tidak disusu secara adekuat, sehingga 

menyebabkan sisa ASI terkumpul yang mengakibatkan terjadinya 
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pembengkakan. Payudara bengkak biasanya terjadi pada hari 

ketiga atau keempat sesudah ibu melahirkan (Wulandari dan 

Haryani, 2011). Cara menangani hal tersebut adalah dengan cara 

mengompres payudara dengan air hangat, payudara diurut 

sehingga air susu mengalir keluar atau dengan pompa payudara, 

bayi disusui sesering mungkin, dan untuk menghilangkan rasa 

sakit, diberi pengobatan dengan tablet analgetika (Arini 2012).  

b. Puting Susu Lecet  

Puting susu lecet dapat disebabkan oleh posisi menyusui 

yang kurang benar, pembengkakan payudara dan iritasi (Haryani, 

2011). Menurut Arini (2012) hal tersebut dapat ditangani dengan 

beberapa cara: 1. Posisi bayi sewaktu menyusu harus baik. 2. 

Hindari pembengkakan payudara dengan lebih sering menyusui 

bayi atau mengeluarkan air susu dengan urutan. 3. Payudara 

dianginkan di udara terbuka. 4. Puting susu yang sakit dapat 

diistirahatkan untuk sementara waktu kurang lebih 1 x 24 jam, dan 

biasanya akan sembuh sendiri dalam waktu sekitar 2 x 24 jam. 5. 

Selama puting susu diistirahatkan, sebaiknya ASI tetap 

dikeluarkan dengan tangan dan tidak dianjurkan dengan alat 

pompa karena akan menimbulkan rasa nyeri. 6. Cuci payudara 

sekali saja sehari dan tidak dibenarkan untuk menggunakan sabun 

saat mencuci. 7. Berikan ASI yang telah diperah dengan 
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menggunakan sendok atau gelas. 8. Setelah merasa membaik 

mulai menyusu  dengan waktu yang singkat dan sesering 

mungkin.  

c. Radang Payudara  

Umumnya penyebab awalnya didahului dengan puting susu 

lecet, saluran air susu tersumbat, atau terjadi karena payudara 

bengkak yang tidak disusu secara  adekuat akhirnya terjadi radang 

pada payudara. Pada keadaan ini ibu sering kali akan 

menghentikan pemberian ASI kepada bayinya karena merasa 

nyeri. Tapi sebenarnya hal tersebut salah, menyusui harus 

diteruskan (Wulandari dan Haryani, 2011). Cara untuk 

menghilangkan peradangan tersebut menurut  Wulandari dan 

Haryani yaitu dengan cara : 1. Pertama bayi disusukan pada 

payudara yang terkena radang selama dan sesering mungin, agar 

payudara menjadi kosong. 2. Kompreslah payudara dengan air 

panas. 3. Ubahlah posisi menyusui dari waktu ke waktu yaitu 

dengan posisi tiduran, duduk atau posisi memegang bola. 4. 

Pakailah BH yang longgar. 5. Istirahat yang cukup, makan 

makanan yang bergizi. 6. Banyak minum sekitar 2 liter perhari. 7. 

Pemberian antibiotik selama 7-10 hari. Dengan cara-cara seperti 

itu biasanya peradangan akan menghilang setelah 48 jam.  
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d. Abses Payudara  

Abses payudara merupakan kelanjutan atau komplikasi dari 

radang payudara. Hal ini disebabkan karena meluasnya 

peradangan dalam payudara tersebut. Penyebanya adalah infeksi 

bakterial, khususnya staphylococus virulent. Ibu lebih parah 

sakitnya, payudara lebih merah mengkilat, benjolan lebih lunak 

karena berisi nanah. Pada abses payudara perlu diberikan 

antibiotika dosis tinggi dan analgetik. Sementara bayinya hanya 

disusukan pada payudara yang sehat saja. Sedangkan ASI dari 

payudara yang sakit harus diperas dan dikosongkan tetapi jangan 

disusukan. Setelah sembuh, bayi bisa disusukan kembali 

(Wulandari dan Haryani, 2011).  

e. Ibu dengan TBC paru  

Kuman TBC tidak bisa ditularkan melalui ASI sehingga ibu 

harus tetap memberikan bayinya ASI secara eksklusif. Ibu perlu 

diobati secara adekuat dan diajarkan cara pencegahan penularan 

pada bayi dengan menggunakan masker saat ibu menyusui 

bayinya (Wulandari dan Haryani, 2011).  

f. Ibu Terkena Herpes  

Ibu dapat menularkan infeksi tersebut kepada bayinya melalui 

ASI. Untuk mencegah penularan maka laktasi pada bayi harus 

dihentikan (Arini.2012).  
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g. Lepra  

Ibu penderita lepra diperbolehkan untuk menyusui bayinya. 

Ibu dan bayi berhubungan hanya untuk menyusui saja, setelah 

selesai dipisah kembali. Hal tersebut yang membuat ibu - ibu pada 

penderita lepra tidak bisa menyusui bayinya secara eksklusif (Arini . 

2012).  

 

2.4.2 Faktor Psikologik ibu 

a. Umur Ibu  

Masa reproduksi wanita pada dasarnya dibagi dalam 3 

periode yaitu kurun reproduksi muda (15-19 tahun), kurun reproduksi 

sehat (20-35 tahun), kurun reprosuksi tua (36-45 tahun) (Rahmawati, 

2007). Umur lebih dari 35 tahun dianggap berbahaya, sebab baik 

alat reproduksi maupun fisik ibu sudah jauh berkurang dan menurun, 

selain itu bisa terjadi risiko bawaan pada bayinya dan juga dapat 

meningkatkan kesulitan pada kehamilan, persalinan dan nifas (Arini, 

2012 dalam Yanti, 2012).  

Umur ibu sangat menentukan kesehatan maternal karena 

berkaitan dengan kondisi kehamilan, persalinan, dan nifas, serta 

cara mengasuh juga menyusui bayinya. Ibu yang berumur kurang 

dari 20 tahun masih belum matang dan belum siap secara jasmani 
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dan sosial dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. 

Sedangkan ibu yang berumur 20-35 tahun, menurut (Arini, 2012) 

disebut sebagai “masa dewasa” dan disebut juga masa reproduksi, 

dimana pada masa ini diharapkan orang telah mampu untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan tenang 

secara emosional, terutama dalam menghadapi kehamilan, 

persalinan, nifas, dan merawat bayinya nanti (Arini, 2012).   

2.4.3. Faktor Kondisi Anak  

a. Bibir Sumbing  

Banyak orang mengira bahwa bayi sumbing tidak akan 

mungkin bisa untuk menyusu. Padahal dengan kesabaran dan 

ketelatenan ibu, banyak ibu yang berhasil menyusui bayinya 

sendiri. Bila bibir sumbing pallatum molle (langit-langit lunak) 

ataupun bila termasuk pallatum durum (langit-langit keras), bayi 

dengan posisi tertentu masih dapat menyusu tanpa kesulitan. Cara 

lain dalam mengatasi keadaan seperti ini dengan cara memerah 

ASI dan memberikan kepada anaknya dengan menggunakan 

cangkir atau sendok teh. Ibu harus tetap mencoba menyusui 

bayinya, karena bayi dengan keadaan ini masih bisa menyusu. 

Bayi dalam keadaan ini malah bisa mendapat keuntungan khusus 

bahwa dengan menyusu justru dapat melatih kekuatan otot, 
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rahang dan lidah, sehingga memperbaiki perkembangan bicara 

anak (Wulandari dan Haryani, 2011).  

b. Bayi Bingung Puting  

Bingung puting (nipple confusion) adalah sesuatu keadaan 

yang terjadi karena bayi mendapat susu formula dalam botol 

berganti-ganti dengan menyusu pada ibu. Peristiwa ini terjadi 

karena mekanisme menyusu pada puting ibu berbeda dengan 

menyusu pada botol. Menyusu pada ibu memerlukan kerja otot-otot 

pipi, gusi, langit-langit dan lidah. Sebaliknya jika menyusu pada 

botol bayi secara pasif dapat memperoleh susu buatan (Wulandari 

dan Haryani, 2011).  

c. Bayi Premature dan BBLR  

Bayi kecil, prematur atau dengan Berat Badan Lahir Rendah 

(BBLR) biasanya mempunyai masalah dalam menyusui karena 

refleks menghisap bayi masih relatif lemah. Oleh karenanya bayi 

kecil harus lebih mendapat perhatian dengan lebih sering dilatih 

menyusu. Berikan sesering mungkin walaupun waktu dalam 

menyusui itu pendek-pendek. Untuk merangsang menghisap bayi 

dengan cara sentuhlah langit-langit bayi dengan jari ibu yang 

bersih. Bila bayi dirawat di Rumah Sakit, harus sering dijenguk, 

dilihat, disentuh dengan kasih sayang, dan bila memungkinkan 

untuk menyusui maka disusui secara langsung. Bila belum bisa 
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menyusu, ASI dikeluarkan dengan tangan atau pompa, yang 

kemudian diberikan sendok atau cangkir (Wulandari dan Haryani, 

2011).  

2.4.4. Faktor Luar 

a. Pelayanan Kesehatan  

Kebijakan-kebijakan yang perlu diperhatikan dalam mendukung 

terwujudnya pemberian ASI eksklusif salah satunya adalah 

mempengaruhi para petugas kesehatan yaitu para ahli kandungan, 

dokter umum, para bidan, paramedis, perawat, mahasiswa medik dan 

para petugas kesehatan lainnya untuk mengupayakan pentingnya 

memberikan ASI eksklusif dan cara-cara menyusui yang benar. 

Dalam suatu penelitian menunjukkan bahwa ibu yang menyusui 

mempunyai kebutuhan yang penting, yaitu informasi yang terperinci 

tentang barbagai aspek dalam menyusui dan dukungan emosional, 

terutama pada hari-hari pertama laktasi, yang diberikan oleh orang 

yang dipercayainya. Oleh sebab itu ibu-ibu akan lebih percaya untuk 

menyusui bayinya, jika kedua hal tersebut dapat diberikan pada 

setiap pertemuan antara si ibu dengan petugas kesehatan 

(Hikmawati, 2008). 
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b. Dukungan Keluarga dan Suami  

Dukungan orang terdekat khusunya suami sangat dibutuhkan 

dalam mendukung ibu selama memberikan ASI-nya sehingga 

memunculkan istilah ayah menyusui. Jika ibu merasa didukung, 

dicintai, dan diperhatikan maka akan muncul emosi positif yang akan 

meningkatkan produksi ASI (Prasetyono, 2012). Dukungan tersebut 

dapat memperlancar refleks pengeluaran ASI karena ibu mendapat 

dukungan secara psikologis dan emosi (Arini, 2012). 

c. Sosial Budaya  

Tatanan budaya berperan juga dalam pemberian ASI. 

Dimana ada pandangan sebagian masyarakat bahwa menyusui 

dapat merusak payudara sehingga dapat mengganggu kecantikan 

ibu tersebut dan sebagian beranggapan bahwa menyusui juga 

merupakan perilaku kuno. Ibu-ibu sekarang lebih cenderung 

menggunakan susu formula agar dapat disebut sebagi ibu modern 

(Arini, 2012).  
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2.4.5. Perencanaan Pemberian ASI Eksklusif untuk Ibu Bekerja  

Para ibu yang kembali bekerja sering mulai menghentikan 

pemberian ASI karena harus berpisah dengan bayinya yang 

menyebabkan penggunaan susu botol atau susu formula secara dini 

sehingga menggeser atau menggantikan ASI. Hal ini diperberat lagi 

dengan adanya kecenderungan meningkatnya peran ganda wanita 

dari tahun ke tahun (Depkes RI 2002). Ibu-ibu tersebut sebenarnya 

dapat terus memberikan bayinya ASI dengan sukses dan eksklusif 

didalam 6 bulan pertama, serta melanjutkan pemberian ASI selama 

sekurang-kurangnya 2 tahun sekalipun harus bekerja. Hal tersebut 

bisa diatasi dengan cara seorang ibu memerah susunya dan 

memberikannya pada bayinya (Gibney, 2008).  
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2.5 Kerangka Teori   

ASI ekslusif 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor eksternal 

 

 

 

 

 

Gambaran faktor yang menyebabkan kegagalan pemberian ASI 

eksklusif 

Bagan 1. Kerangka Konsep 

 

 

Faktor umur ibu (Arini, 2012)  

Faktor pengetahuan ibu    (Arini, 2012) 

Faktor pekerjaan ibu (Prasetyono, 2012) 

Faktor kesehatan ibu (Arini, 2012) 

Faktor anak / bayi (Wulandari 

dan Haryani, 2010) 

Faktor pelayanan kesehatan (Hikmawati, 

2008) 

Faktor dukungan suami (Arini, 2012) 

Faktor sosial budaya (Arini,2012) 


