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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Laktasi

a. Pengertian Laktasi

Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI

diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. Laktasi

merupakan bagian integral dari siklus reproduksi mamalia termasuk

manusia. Masa laktasi bertujuan untuk meningkatkan pemberian ASI

eksklusif dan meneruskan pemberian ASI sampai anak umur 2 tahun

secara baik dan benar serta anak mendapat kekebalan tubuh secara

alami (Ambarwati, 2012).

b. Fisiologi Laktasi

Menurut Dewi (2011), laktasi atau proses menyusui merupakan

suatu interaksi yang sangat kompleks antara rangsangan mekanik,

saraf dan beberapa jenis hormon. Pengaturan hormon terhadap

pengeluaran ASI dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

1) Pembentukan kelenjar payudara

a) Masa kehamilan

Pada permulaan kehamilan terjadi peningkatan yang jelas dari

duktus yang baru, percabangan dan lobulus, yang dipengaruhi

oleh hormon plasenta dan korpus luteum. Hormon yang ikut

membantu mempercepat pertumbuhan adalah prolaktin,

laktogen plasenta, karionik gonadotropin, insulin, kortisol,

hormon tiroid, hormon paratoroid, hormon pertumbuhan.
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b) Pada 3 bulan kehamilan

Prolaktin dari adenohipofise atau hipofise anterior mulai

merangsang kelenjar air susu untuk menghasilkan air susu

yang disebut kolostrum. Pada masa ini pengeluaran kolostrum

masih dihambat oleh estrogen dan progesterone, tetapi jumlah

prolaktin meningkat hanya aktivitas dalam pembuatan

kolostrum yang ditekan.

c) Pada trimester kedua kehamilan

Laktogen plasenta mulai merangsang untuk pembuatan

kolostrum. Keaktifan dari rangsangan hormon terhadap

pengeluaran air susu telah didemontrasikan kebenaranya

bahwa seorang Ibu yang melahirkan bayi berumur 4 bulan

dimana bayinya meninggal, tetap keluar kolostrum.

2) Produksi ASI

Pada proses laktasi tedapat 2 refleks yang berperan yaitu refleks

prolaktin dan refleks aliran yang timbul akibat perangsangan

puting karena isapan bayi.

a) Refleks prolactin

Akhir kehamilan hormon prolaktin memegang peranan untuk

membuat kolostrum terbatas dikarenakan aktivitas prolaktin

dihambat oleh estrogen dan progesteron yang masih tinggi.

Pasca persalinan, yaitu saat lepasnya plasenta dan

berkurangnya fungsi korpus luteum maka estrogen dan

progesteron menjadi berkurang. Isapan bayi akan merangsang

puting susu dan kalang payudara, karena ujung saraf sensoris

yang berfungsi sebagai reseptor mekanik. Isapan bayi akan
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merangsang puting susu dan kalang payudara, karena ujung

saraf sensoris yang berfungsi sebagai reseptor mekanik.

Rangsangan ini dilanjutkan ke hipotalamus malalui medulla

spinalis hipotalamus dan akan menekan pengeluaran faktor

penghambat sekresi prolaktin dan sebaliknya merangsang

pengeluaran faktor pemacu sekresi prolaktin. Faktor pemacu

sekresi prolaktin akan merangsang hipofise anterior sehingga

keluar prolaktin. Hormon ini merangsang sel alveoli yang

berfungsi untuk membuat air susu. Kadar prolaktin pada ibu

menyusui akan menjadi normal 3 bulan setelah melahirkan

sampai penyapihan anak dan pada saat tersebut tidak akan

ada peningkatan prolaktin walau ada isapan bayi, namun

pengeluaran ASI tetap berlangsung. Produksi hormon prolaktin

akan meningkat dalam keadaan seperti anastesi, operasi,

stress atau pengaruh psikis, hubungan seks, rangsangan

puting susu. Sedangkan keadaan yang menghambat

pengeluaran hormon prolaktin adalah gizi ibu yang jelek serta

penggunaan obat-obatan (KB).

b) Refleks aliran (let down refleks)

Bersamaan dengan pembentukan prolaktin oleh hipofise

anterior, rangsangan yang berasal dari isapan bayi dilanjutkan

ke hipofise posterior yang kemudian dikeluarkan oksitosin.

Melalui aliran darah, hormon ini menuju uterus sehingga

menimbulkan kontraksi. Kontaraksi dari sel akan memeras air

susu yang telah terbuat keluar dari alveoli dan masuk ke

sistem duktus dan selanjutnya mengalir melalui duktus

laktiferus masuk ke mulut bayi.



14

Faktor yang meningkatkan let down refleks adalah; melihat

bayi, mendengarkan suara bayi, mencium bayi, memikirkan

untuk menyusui bayi. Sedangkan faktor yang menghambat

refleks let down adalah keadaan bingung / pikiran kacau, takut

dan cemas.

3) Pengeluaran ASI

Apabila bayi disusui maka gerakan menghisap yang berirama

akan menghasilkan rangsangan saraf yang terdapat pada glandula

pituitaria posterior sehingga keluar hormon oksitosin. Hal ini

menyebabkan sel-sel miopitel disekitar alveoli akan berkontraksi

dan mendorong ASI masuk alam pembuluh ampula. Pengeluaran

oksitosin selain dipengarui oleh isapan bayi, juga oleh reseptor

yang terletak pada duktus. Bila duktus melebar, maka secara

reflektoris oksitosin dikeluarkan oleh hipofisis.

c. Jenis ASI

1) ASI Pertama (Kolostrum)

Kolostrum merupakan cairan yang pertama disekresi oleh

kelenjar payudara dari hari pertama sampai hari keempat. Cairan

sifatnya kental dan berwarna kekuningan karena mengandung

beta karoten dan dibutuhkan oleh bayi baru lahir. Kolostrum

berwarna kuning keemasan disebabkan oleh tingginya komposisi

lemak dan sel-sel hidup. Kolostrum merupakan pencahar

(pembersih usus bayi) yang membersihkan mekonium sehingga

mukosa usus bayi yang baru lahir segera bersih dan siap

menerima ASI. Hal ini menyebabkan bayi yang mendapat ASI

pada minggu pertama sering defekasi dan feces berwarna hitam

(Bobak, 2014).
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Kandungan tertinggi dalam Kolostrum adalah antibodi yang

siap melindungi bayi ketika kondisi bayi masih sangat

lemah.Kandungan protein dalam Kolostrum lebih tinggi

dibandingkan dengan kandungan protein dalam susu matur. Jenis

protein globulin membuat konsistensi Kolostrum menjadipekat

ataupun padat sehingga bayi lebih lama merasa kenyang

meskipun hanya mendapat sedikit kolostrum (Soetjiningsih, 2012).

Kandungan hidrat arang dalam kolostrum lebih rendah

dibanding ASI matur. Ini disebabkan oleh aktivitas bayi pada tiga

hari pertama masih sedikit dan tidak terlalu banyak memerlukan

kalori. Total kalori dalam kolostrum hanya 58 kal/100 ml kolostrum.

Mineral terutama natrium, kalium, dan klorida dalam kolostrum

lebih tinggi dibanding susu matur. Vitamin yang larut di air lebih

sedikit.

Lemak kolostrum lebih banyak mengandung kolestrol dan

lisotin sehingga bayi sejak dini sudah terlatih mengolah kolestrol.

Kolestrol ini di dalam tubuh bayi membangun enzim yang

mencerna kolestrol. Karena adanya tripsin inhibitor, hidrolisis

protein di dalam usus bayi menjadi kurang sempurna. Hal ini

sangat menguntungkan karena dapt melindungi bayi. Bila ada

protein asing yang masuk akan terhambat sehingga tidak

menimbulkan alergi. Kekebalan bayi bertambah dengan volume

kolostrum yang meningkat, akibat isapan bayi baru lahir secara

terus menerus. Hal ini yang mengharuskan bayi segera setelah

lahir diberikan kepada ibunya untuk ditempelkan ke payudara,

agar bayi dapat sesering mungkin menyusui (Bobak, 2014).
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Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa kolostrum adalah cairan yang dihasilkan oleh

kelenjar payudara setelah melahirkan (4-7 hari) yang berbeda

karakteristik fisik dan komposisinya dengan ASI matang dengan

volume 150-300 ml/hari. Berwarna kuning jernih dengan protein

berkadar tinggi dan mengandung imunoglobin, laktoferin, ion-ion

(Na, Ca, K, Zn, Fe), vitamin (A, D, E, K) lemak dan rendah laktosa.

Pengeluaran kolustrum berlansung sekitar dua tiga hari dan diikuti

ASI yang mulai berwarna putih.

Adapun manfaat dari kolustrum, antara lain:

a) Kolustrum mengadung zat kekebalan terutama IGA untuk

melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi terutama diare.

b) Jumlah kolustrum yang diproduksi bervariasi tergantung dari

hisapan bayi pada hari-hari pertama kelahiran. Walaupun

sedikit namun cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi.

Oleh karena itu kolustrum diberikan pada bayi.

c) Kolustrum mengandung protein, vitamin A yang tinggi dan

mengadung karbohidrat dan lemak rendah, sehingga sesuai

dengan kebutuhan gizi bayi pada hari-hari pertama kelahiran.

d) Membantu mengeluarkan mekonium yaitu kotoran bayi yang

pertama berwarna hitam kehijauan.

4) ASI Peralihan

ASI peralihan diproduksi pada hari keempat sampai hari

kesepuluh. Komposisi ASI Peralihan memiliki protein makin

rendah, sedangkan lemak dan hidrat arang makin tinggi, dan

jumlahvolume ASI semakin meningkat. Hal ini merupakan

pemenuhan terhadap aktvitas bayi yang mulai aktif karena bayi
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sudah beradaptasi terhadap lingkungan. Pada masa ini,

pengeluaran ASI mulai stabil begitu juga kondisi fisik ibu. Keluhan

nyeri pada payudara sudah berkurang. Oleh karena itu, yang perlu

ditingkatkan adalah kandungan protein dan kalsium dalam

makanan ibu (Soetjiningsih, 2012).

ASI transisi adalah ASI yang dihasilkan setelah kolustrum (8-

20 hari) dimana kadar lemak dan laktosa lebih tinggi dan kadar

protein, mineral lebih rendah. ASI antara, mulai berwarna bening

dengan susunan yang disesuaikan kebutuhan bayi dan

kemampuan mencerna usus bayi. ASI transisi memiliki komposisi

Kadar protein rendah sedangkan kadar lemak dan karbohidrat

tinggi (Hapsari, 2013).

5) ASI Matur (ASI Sempurna)

Air susu matur disekresi dari hari kesepuluh sampai

seterusnya. Air Susu Matur merupakan nutrisi yang terus berubah

disesuaikan dengan perkembangan bayi sampai berumur 6 bulan.

Air Susu Matur merupakan cairan yang berwarna kekuning-

kuningan yang diakibatkan warna garam dan kalsium caseinat,

riboflavin dan karoten. Air Susu Matur ini mengandung antibodi,

enzim, hormon dan memiliki sifat biokimia yang khas yaitu

kapasitas buffer yang rendah dan adanya faktor bifidus

(Soetjiningsih, 2012).

ASI matur atau disebut sempurna adalah ASI yang

dihasilkan 21 hari setelah melahirkan dengan volume bervariasi

yaitu 300-850 ml/hari tergantung pada besarnya stimulasi saat

laktasi. Pengeluaran ASI penuh sesuai dengan perkembangan
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usus bayi, sehingga dapat menerima susunan ASI sempurna

(Hapsari, 2013).

d. Manfaat Pemberian ASI

Menurut Hapsari (2013), manfaat pemberian ASI baik bagi

bayi ataupun bagi ibu antara lain:

1) Bagi Bayi

a) ASI sebagai Nutrisi

Air susu seorang ibu juga secara khusus disesuaikan untuk

bayinya sendiri, misalnya ASI dari seorang ibu yang

melahirkan bayi prematur komposisinya akan berbeda dengan

ibu yang melahirkan bayi cukup bulan. ASI merupakan

sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang

seimbang dan disesuaikan dengan pertumbuhan kebutuhan

bayi yang paling sempurna baik kualitas maupun

kuantitasnya.

b) ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi

Bayi yang baru lahir secara alamiah mendapat imunoglobulin

(zat kekebalan tubuh) dari ibunya melalui ari-ari. Namun kadar

zat ini akan cepat sekali menurun segera setelah bayi lahir.

Badan bayi sendiri baru membuat zat kekebalan cukup

banyak sehingga mencapai kadar propektif pada waktu

berusia 9 sampai 12 bulan.

c) ASI meningkatkan kecerdasan.

Dengan memberikan ASI sampai bayi berusia enam bulan

akan menjamin tercapainya perkembangan potensi

kecerdasan anak secara optimal. Hal ini karena selain

sebagai nutren yang lokal dengan komposisi yang tepat, serta
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disesuaikan dengan kebutuhan bayi. ASI juga mengandung

nutren-nutren khusus yang diperlukan otak agar tumbuh

optimal.

d) ASI meningkatkan jalinan kasih saying

Bayi yang sering berada dalam dekapan ibu karena menyusui

akan merasakan kasih sayang ibunya. Ia juga akan merasa

aman tentram terutama karena masih dapat mendengar detak

jantung ibunya yang sudah ia kenal sejak dalam kandungan.

2) Bagi Ibu

a) Menjarangkan kehamilan

b) ASI mampu menjadi alat kontrasepsi alami bagi ibu. Caranya

cukup dengan menyusui bayinya setiap dua jam sekali selama

minimal 30 menit dan hanya dengan memberikan bayinya ASI

saja tanpa makanan pendamping selama 6 bulan.

c) Lebih ekonomis/murah

d) Tidak merepotkan dan hemat waktu

e) Halal

f) Mudah dicerna

g) Mencegah perdarahan post-partum dan mengecilkan Rahim.

h) Hisapan bayi menghasilkan hormon progesteron yang

merangsang kontraksi rahim untuk mencegah perdarahan.

i) Mengurangi terjadinya anemia

j) Mengurangi resiko kanker payudara, ovarium dan Rahim

k) Lebih cepat melangsingkan dan mengurangi resiko

oesteoporosis dan rematik.

l) Diperlukan energi untuk menyusui dan pembentukan ASI

diambil dari cadangan lemak yang tertimbun.
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m) Menguatkan ikatan tali kasih saying ibu dan bayi

n) Praktis dan portable

e. Komposisi yang Terkandung Dalam ASI

1) Protein

Protein dalam ASI mencapai kadar yang lebih dari cukupuntuk

pertumbuhan optimal, sementara ASI juga mengandungmuatan

yang mudah larut yang sesuai untuk ginjal bayi yang belum

matang.

2) Lemak

Seperti halnya substansi protein dalam ASI dapat membantu

absorsi lemak. Fungsi kolesterol dengan kadar tinggi dalam ASI

tidak sepenuhnya dipahami tetapi di perkirakan bahwa kadar awal

ini dapat mempengaruhi tubuh dalam menangani suatu substansi

di kemudian hari.

3) Karbohidrat-Laktosa

Perkembangan sistem saraf pusat merupakan bagian dari fungsi

laktosa dalam ASI, laktosa juga memberi sekitar 40%

kebutuhan energi bayi. Asupan laktosa yang berlebihan kadang-

kadang dicurigai terjadi pada bayi yang mendapat ASI, yang

bersifat mudah marah, gelisah dan konsistensi feces encer.

4) Vitamin

ASI memberi vitamin yang cukup bagi bayi, walaupun kadarnya

bervariasi sesuai dengan alat maternal. Penting bagi bayi untuk

mendapatkan kolustrum dan kemudian susu awal untuk

memastikan bahwa vitamin yang larut diperoleh bayi pemancaran

sinar matahari selama 30 menit setiap minggu ke kepala dan

tangan menghasilkan vitamin D yang cukup.
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5) Mineral

Zat besi di dalam ASI berikatan dengan protein yang tidak terkait

jika terdapat kadar seng dan tembaga. Penting bagi bidan untuk

memperhatikan manfaat ASI dalam diet dan istilah anti infeksi.

f. Faktor yang Memepengaruhi Kelancaran ASI

Menurut Soetjiningsih (2012), faktor yang mempengaruhi

kelancaran ASI Eksklusif bagi ibu antara lain sebagai berikut:

1) Pola Nutrisi

Produksi ASI sangat dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi

oleh ibu. Oleh karena itu ibu perlu menyantap makanan yang

mengandung gizi seimbang secara teratur.

2) Kondisi psikis

Keadaan psikis ibu tak kalah pentingnya dalam proses kelancaran

ASI. Karena refleks keluarnya ASI sangat dikontrol oleh perintah

yang dikirim oleh hipotalamus. Bila ibu dalam keadaan stress,

cemas, khawatir, tegang dan sebagainya, ASI tidak akan turun dari

alveoli menuju puting. Umumnya hal ini terjadi pada hari-hari

pertama menyusui.

Reflek pengaliran susu dapat berfungsi baik bila ibu merasa tenang

dan rileks, serta tidak kelelahan, oleh karena itu peran keluarga,

terutama suami, sangat penting menjaga kondisi psikis ibu agar

tetap tenang dan nyaman.

3) Perawatan payudara

Perawatan payudara yang benar akan memperlancar produksi ASI.

Oleh karena itu sebaiknya perawatan payudara dilakukan saat ibu

masih dalam masa kehamilan.
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4) Frekuensi bayi menyusu

Frekuensi bayi menyusui secara langsung maupun dengan

memerah ASI mempengaruhi produksi dan kelancaran keluarnya

ASI.

5) Bayi kurang bisa menghisap ASI

Terkadang ada juga bayi yang tidak dapat menghisap ASI secara

benar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya

struktur mulut dan rahang bayi yang kurang baik.

6) Pengaruh obat-obatan

7) Alat kontrasepsi

Penggunaan alat kontrasepsi pada ibu yang menyusui dapat

memengaruhi jumlah produksi ASI.

g. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan ASI

1) Perubahan sosial budaya

a) Ibu-ibu bekerja atau kesibukan sosial lainnya.

b) Meniru teman, tetangga atau orang terkemuka yang

memberikan susu botol.

c) Merasa ketinggalan jaman jika menyusui bayinya.

2) Faktor psikologis

a) Motivasi

b) Takut kehilangan daya tarik sebagi seorang wanita.

c) Tekanan batin.

3) Faktor Fisik Ibu

Faktor kurangnya Informasi dari petugas kesehatan di masyarakat

kurang mendapat penerangan tentang manfaat pemberian ASI.
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h. Hal-hal yang Mempengaruhi Keberhasilan ASI

Menurut Adriyani (2014), hal-hal yang mempengaruhi

keberhasilan ASI pada bayi adalah sebagai beirkut:

1) Mempersiapkan payudara ibu jika diperlukan.

2) Mempelajari ASI dan tata laksana menyusui.

3) Menciptakan dukungan keluarga, teman dan sebagainya.

4) Memilih tempat melahirkan yang “sayang bayi” seperti “Rumah

sakit sayang bayi“ atau “Rumah bersalin yang sayang bayi”.

5) Memilih tenaga kesehatan yang mendukung pemberian ASI

secara eksklusif.

6) Mencari ahli persoalan menyusui seperti klinik laktasi atau

konsultasi untuk persiapan apabila kita menemui kesukaran.

7) Menciptakan suatu sikap yang positif tentang ASI dan menyusui.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pemberian ASI adalah

sebagai berikut:

1) Ibu harus yakin bahwa mampu menyusui bayinya

2) Ibu cukup minum (8-12 gelas/hari).

3) Ibu dalam keadaan pikiran tenang dan damai.

4) Perhatian cara meletakkan bayi dan cara meletakkan puting pada

mulut bayi dan benar.

5) Makin sering payudara dihisap bayi, makin banyak produksi susu

untuk bayi.

2. Konsep Susu Formula

a. Pengertian Susu Formula

Susu adalah cairan yang dihasilkan oleh kelenjar (mammae)

baik dari binatang maupun seorang ibu. Menurut Roesli (2014), susu
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formula adalah cairan yang berisi zat yang mati didalamnya, tidak

ada sel yang hidup seperti sel darah putih, zat pembunuh bakteri,

antibodi, serta tidak mengandung enzim maupun hormon yang

mengandung faktor pertumbuhan. Raspy (2017) juga berpendapat

bahwa susu formula adalah cairan atau bubuk dengan formula

tertentu yang diberikan pada bayi dan anak-anak yang berfungsi

sebagai pengganti ASI.

b. Jenis-jenis Susu Formula

Di Indonesia telah beredar berbagai macam susu formula

dengan berbagai merk dagang. Kurniasih (2012) membagi susu

formula menjadi dua, yaitu:

1) Susu formula menurut bahan dasar

Susu formula ini dapat dibedakan menjadi:

a) Susu formula berbahan dasar sapi

Umumnya susu formula untuk bayi yang beredar di pasaran

berasal dari susu sapi. Susu sapi adalah salah satu susu

pilihan untuk bayi yang tidak memiliki riwayat alergi dalam

keluarga.

b) Susu formula berbahan dasar soya atau kedelai

Susu yang berasal dari sari kedelai ini diperuntukkan bagi

bayi yang memiliki alergi terhadap protein susu sapi tetapi

tidak alergi terhadap protein soya. Fungsinya sama dengan

susu sapi yang protein susunya telah terhidrolisis dengan

sempurna sehingga dapat digunakan sebagai pencegahan

alergi tersier.
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c) Susu formula hidrolisa atau elemental

Susu formula jenis ini kandungan lemaknya sudah diperkecil.

Selain itu kandungan protein kaseinnya sudah dipecah

menjadi asam amino. Biasanya pada kemasan tertuliskan HA

atau hipoalergenic.

d) Susu formula khusus

Susu formula khusus ini disediaka bagi bayi yang memiliki

problem dengan saluran pencernaannya. Pemberian susu

formula khusus ini biasanya atas pengawasan dan petunjuk

dokter.

e) Susu formula rendah laktosa

Susu formula rendah laktosa adalah susu sapi yang bebas

dari kandungan laktosa (low lactose atau free lactose).

Sebagai penggantinya, susu formula jenis ini akan

menambahkan kandungan gula jagung. Susu ini cocok untuk

bayi yang tidak mampu mencerna laktosa (intoleransi

laktosa) karena gula darahnya tidak memilii enzim untuk

mengolah laktosa.

2) Susu formula menurut usia bayi

Menurut Kurniasih (2012), susu formula ini dibagi sebagai

berikut:

a) Susu formula adaptasi

Susu formula ini khusus untuk bayi usia dibawah 6 bulan dan

disarankan mempunyai kandungan sebagai berikut:

(1) Lemak, kadar lemak yang terkandung antara 2,7-41g

setiap 100ml atau, dari jumlah ini 3-6% kandungan

energinya harus terdiri dari asam linoleik.
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(2) Protein, kadarnya berkisar antara 1,2-1,9g/100ml dan

komposisi asam aminonya harus identik dengan protein

dalam ASI.

(3) Karbohidrat, kandungannya antara 5,4-8,2g/100ml dan

dianjurkan terdiri atas laktosa dan glukosa.

(4) Mineral, terdiri dari Na, K, Ca, P, Mg, dan Cl dengan

komposisi sekitar 0,25-0,34g/100ml.

(5) Vitamin, harus ditambahkan pada pembuatan susu

formula.

(6) Energi, harus disesuaikan dengan ASI yang jumlahnya

sekitar 72 Kkal.

b) Susu formula awal lengkap

Susu ini memiliki susunan gizi yang lengkap untuk BBL

sampai usia 6 bulan. Walaupun demikian, susu ini sedikit

berbeda dengan dari formula adptasi. Susu formula ini

mempunyai kadar protein tinggi, tidak disesuaikan dengan

kandungan dalam ASI dan juga kandungan mineralnya lebih

tinggi. Keuntungan susu formula ini adalah harganya yang

jauh lebih murah daripada susu formula adaptasi.

c) Formula lanjutan

Susu formula ini khusus untuk bayi usia 6 bulan lebih karena

mengandung protein yang lebih tinggi dari susu adaptasi

maupun awal lengkap. Kadar mineral, karbohidrat, lemak dan

energinya juga lebih tinggi karena untuk mengimbangi

kebutuhan tumbuh kembang anak.

Berikut ini adalah tabel ringkasan perbedaan antara ASI, susu

sapi dan susu formula:
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Tabel 2.1 Ringkasan Perbedaan antara ASI, susu sapi dan
susu formula

Porperti ASI Susu Sapi Susu formula
Kontaminasi
bakteri

Tidak ada Mungkin ada Mungkin ada bila
dicampurkan

Faktor anti
infeksi

Ada Tidak ada Tidak ada

Faktor
pertumbuhan

Ada Tidak ada Tidak ada

Protein Jumlah
sesuai dan
mudah
dicerna
Kasein:
Whey (40:60)
Whey: alfa

Terlalu banyak
dan sukar
dicerna
Kasein: Whey
(80:20)
Whey:
Betalaktoglobu
lin

Sebagian
diperbaiki.
Disesuaikan
dengan ASI

Lemak Cukup
mengandung
asam lemak
esensial
(ALE), DHA
dan AA
Mengandung
Lipase

Kurang ALE

Tidak ada
Lipase

Kurang ALE
Tidak ada DHA
dan AA

Tidak ada Lipase

Zat Besi Jumlah kecil
tapi mudah
dicerna

Jumlah lebih
banyak tapi
tidak diserap
dengan baik

Ditambahkan
ekstra tidak
diserap dengan
baik

Vitamin Cukup Tidak cukup
Vit A dan Vit C

Vitamin
ditambahkan

Air Cukup Perlu
tambahan

Mungkin perlu
tambahan

Sumber: Suradi (2017)

c. Dampak Pemberian Susu Formula

Berbagai dampak negatif yang terjadi pada bayi akibat dari

pemberian susu formula menurut Roesli (2014), antara lain:

1) Gangguan saluran pencernaan (muntah, diare)

Anak yang sering mendapatkan susu formula lebih sering

muntah/gumoh, kembung, “cegukan”, sering buang angin, sering

rewel, gelisah terutama malam hari. Sering buang air besar (>3

kali perhari), tidak BAB setiap hari, feses berwarna hijau, hitam,

berbau, sangat keras, cair atau berdarah, hernia umbilikalis

(pusar menonjol), inguinalis (benjolan diselakangan, daerah buah



28

zakar atau pusar) karena sering ngeden sehingga tekanan dalam

perut meningkat. Gangguan ini merupakan biasanya reaksi bayi

pada saat saluran pencernaan beradaptasi terhadap susu

formula.

2) Infeksi saluran pernafasan

Bila gangguan saluran pencernaan terjadi dalam jangka panjang

dapat mengakibatkan daya tahan tubuh berkurang sehingga

mudah terserang infeksi terutama ISPA (batuk, pilek, panas,

tonsillitis/amandel) berulang dan kadang setiap bulan atau lebih.

3) Meningkatkan resiko serangan asma

Para peneliti telah mengevaluasi terhadap efek perlindungan dari

pemberian ASI, bahwa pemberian ASI melindungi terhadap

asma dan penyakit alergi lain. Sebaliknya, pemberian susu

formula dapat meningkatkan resiko tersebut.

4) Menurunkan perkembangan kecerdasan kognitif

Bayi yang tidak diberi ASI ternyata mempunyai skor lebih rendah

dalam semua fungsi intelektual, kemampuan verbal, dan

kemampuan visual motorik dibandingkan dengan bayi yang

diberi ASI.

5) Meningkatkan resiko kegemukan (obesitas)

Kegemukan jauh lebih tinggi pada anak-anak yang diberi susu

formula. Kejadian obesitas mencapai 4,5%-40% lebih tinggi pada

anak yang tidak pernah diberikan ASI.

6) Meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah

Anak yang mendapat susu formula tekanan darahnya lebih tinggi

daripada anak yang mendapat ASI. Para peneliti menyimpulkan
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bahwa pemberian ASI pada anak yang lahir prematur dapat

menurunkan darah pada tahun berikutnya.

7) Meningkatkan resiko infeksi yang berasal dari susu formula yang

tercemar

Dari kasus merebaknya wabah Enterobacteri zakazakii di

Amerika Serikat, dilaporkan kematian bayi berusia 20 hari yang

mengalami demam, takikardia, menurunnya aliran darah, dan

kejang pada usia 11 hari. Kuman ditemukan pada susu formula

tercemar yang dipakai unit perawatan intensif neonatal tersebut.

8) Meningkatkan kurang gizi

Pemberian susu formula yang encer untuk menghemat

pengeluaran dapat mengakibatkan kekurangan gizi karena

asupan kurang pada bayi. Secara tidak langsung, kurang gizi

juga akan terjadi jika anak sering sakit, terutama diare, dan

radang pernafasan.

9) Meningkatkan resiko kematian

Bayi yang tidak pernah mendapat ASI berisiko meninggal 25%

lebih tinggi dalam periode sesudah kelahiran daripada bayi yang

mendapat ASI. Pemberian ASI yang lebih lama akan

menurunkan resiko mortalitas bayi.

10)Meningkatkan kejadian karies gigi susu

Sukrosa merupakan sejenis karbohidrat dalam susu yang dapat

mamberikan rasa manis dan sumber energi cepat untuk tubuh

(dapat meningkatkan gula darahdalam waktu singkat). Konsumsi

sukrosa dalam jumlah berlebihan dan dalam jangka panjang

dapat menyebabkan karies gigi. Kebiasaan anak minum susu

formula dengan menggunakan botol saat menjelang tidur dapat
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menyebabkan karies gigi. Laktosa dan sukrosa dalam sisa susu

yang tergenang dalam mulut sepanjang malam akan mengalami

proses hidrolisa oleh bakteri plak menjadi asam.

Jika makanan yang dimakan mengandung gula, pH mulut akan

turun dalam waktu 2,5 menit dan tetap rendah selama 1 jam. Bila

gula yang mengandung sukrosa dikonsumsi 3 kali sehari, artinya

pH mulut selama 3 jam akan berada dibawah 5,5. Demineralisasi

ini tidak terjadi di permukaan, melainkan subsurface/lapisan di

bawah permukaan gigi. Proses demineralisasi yang terjadi

selama periode waktu ini sudah cukup untuk mengikis lapisan

email.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian Susu Formula

a. Umur

Umur adalah usia individu yang terhitung mulai saat dilahirkan

sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur tingkat

kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih, matang dalam

berfikir dan bekerja. Umur merupakan periode terhadap pola pola

kehidupan baru dan harapan harapan baru. Semakin bertambahnya

umur seseorang maka semakin banyak pula ilmu pengetahuan yang

dimiliki (Prawirohardjo, 2012).

Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan

seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari

kepercayaan masyarakat seseorang lebih dewasa akan lebih

dipercaya dari yang belum cukup tinggi kedewasaannya. Hal ini

sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwa

(Prawirohardjo, 2012).
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Umur berguna untuk mengantisipasi diagnosa masalah

kesehatan dan tindakan yang dilakukan. Macam-macam usia

menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) (Dani, 2012)

diklasifikasi sebagai berikut:

1) Usia menikah adalah usia yang dianggap cocok secara fisik dan

mental untuk menikah (kira-kira diatas 20 tahun).

2) Usia produktif adalah usia ketika seorang atau masih mampu

bekerja menghasilkan sesuatu.

3) Usia reproduktif adalah masa diantara pubertas dan menopause

yang pembuahannya sering kali jadi positif.

Umur ibu merupakan faktor lingkungan biologis yang

mempengaruhi tumbuh kembang anak setelah lahir (factor

Postnatal). Bayi baru lahir harus berhasil melewati masa transisi,

dari suatu sistem yang teratur yang sebagian besar tergantung pada

organ organ ibunya, sesuatu sistem yang tergantung pada

kemampuan genetik dan mekanisme homeostatik bayi itu sendiri

(Marimbi, 2010).

Usia menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah lama

waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Berdasarkan

pengertian di atas usia ibu dalam penelitian ini adalah lama seorang

ibu hidup sampai melahirkan. Jika dilihat dari sisi biologis manusia

25-35 merupakan tahun yang terbaik wanita untuk menyusui karena

selain diusia ini kematangan organ reproduksi dan hormone telah

bekerja dengan baik juga belum ada penyakit-penyakit.

Usia aman untuk ibu dalam menyusui anak adalah 25-35 tahun.

Ibu menyusui dibawah umur 20 tahun akan mengalami berbagai
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masalah dalam pemberian ASI eksklusif dan juga usi ibu diatas 35

tahun juga mengalami masalah dalam pemberian ASI eksklusif.

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

dan sosial dalam menghadapi kehamilan, persalinan, serta dalam

membina bayi dalam dilahirkan, sedangkan ibu yang berumur 20-35

tahun disebut sebagai “masa dewasa” dan disebut juga masa

reproduksi, di mana 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).

Pada primipara dengan usia 35 tahun ke atas di mana produksi

hormon relatif berkurang, mengakibatkan proses laktasi menurun,

sedangkan pada usai remaja (12-19 tahun) harus dikaji pula secara

teliti karena perkembangan fisik, psikologis, maupun sosialnya

belum siap sehingga dapat mengganggu keseimbangan psikologis

dan dapat mempengaruhi dalam produksi ASI. Umur 35 tahun lebih,

ibu melahirkan termasuk berisiko karena pada usia ini erat kaitannya

dengan anemia gizi yang dapat mempengaruhi produksi ASI yang

dihasilkan (Arini, 2012).

Umur lebih dari 35 tahun dianggap berbahaya, sebab alat

reproduksi maupun fisik ibu sudah jauh berkurang dan menurun,

selain itu umur dibawah 20 tahun masih belum matang dan belum

siap secara jasmani dan sosial (Arini, 2012).
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b. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses menumbuh kembangkan

seluruh kemampuan dan perilaku manusia melalui pengajaran

sehingga dalam pendidikan itu perlu dipertimbangkan umur (proses

perkembangan seseorang) dan hubungan dengan proses belajar.

Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi persepsi seseorang untuk lebih menerima ide-ide

dan teknologi baru (Notoatmodjo, 2012).

Tingkat pendidikan ibu yang rendah mengakibatkan kurangnya

pengetahuan ibu dalam menghadapi pemberian susu formula.

Pendidikan diperoleh baik secara formal maupun informal.

Sedangkan ibu yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih

tinggi, umumnya terbuka menerima perubahan atau hal-hal yang

berguna dalam pemeliharaan kesehatannya begitu juga dalam hal

pemberian susu formula. Pendidikan juga akan membuat seseorang

terdorong untuk ingin tahu mencari pengalaman sehingga informasi

yang diterima akan menjadi pengetahuan (Arini, 2012).

Tingkat pendidikan ibu yang rendah akan mengakibatkan

kurangnya pengetahuan ibu dalam menghadapi masalah terutama

dalam pemberian ASI eksklusif. Variabel ini mempengaruhi cara

berfikir seseorang, pendidikan seseorang akan menentukan caranya

untuk mengerti masalah kesehatan. Pendidikan ibu mempengaruhi

pemberian susu pada bayi, karena pendidikan yang rendah akan

mengakibatkan kurang pengetahuan ibu dalam menghadapi

masalah terutama masaalah dalam pemberian ASI ekslusif pada

bayi. Pendidikan paradigma itu dipicu oleh tingginya tingkat

kebutuhan hidup dan meningkatnya pemahaman kaum wanita
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tentang aktualisasi diri. Pendidikan dan kebebasan informasi

membuat para wanita masa kini lebih mengetahui tentang hal

kesehatan maupun dalam hal menyusui. Pendidikan diperkirakan

ada kaitannya dengan pengetahuan ibu menyusui dalam

memberikan susu formula. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan

sangat mempengaruhi ibu dalam pemberian susu formula terhadap

bayi usi 0-6 bulan (Airi, 2012).

Tingkat pendidikan ibu yang rendah mengakibatkan kurangnya

pengetahuan ibu dalam menghadapi masalah, terutama dalam

pemberian ASI eksklusif. Pengetahuan ini diperoleh baik secara

formal maupun informal. Sedangkan ibu-ibu yang mempunyai tingkat

pendidikan yang lebih tinggi, umumnya terbuka menerima

perubahan atau hal-hal guna pemeliharaan kesehatanya.

Pendidikan juga akan membuat seseorang terdorong untuk ingin

tahu mencari pengalaman sehingga informasi yang diterima akan

menjadi pengetahuan (Arini, 2012).

Pengetahuan paradigma itu dipicu oleh tingginya tingkat

kebutuhan hidup dan meningkatnya pemahaman kaum wanita

tentang aktualisasi diri. Pendidikan dan kebebasan informasi

membuat para wanita masa kini lebih berani memasuki wilayah

pekerjaan lain yang dapat memberdayakan kemampuan dirinya

secara maksimal sehingga ibu tidak dapat memberikan ASI eksklusif

(Arini H, 2012). Pendidikan juga akan membuat seseorang terdorong

untuk ingin tahu mencari pengalaman sehingga informasi yang

diterima akan jadi pengetahuan (Arini, 2012).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2012)

bahwa dari 42 responden yang diteliti menunjukan bahwa proporsi
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responden yang berpendidikan tinggi cenderung lebih tinggi

memberikan ASI Ekslusif yaitu sebanyak (100%) dibandingkan

dengan kategori pendidikan rendah yang memberikan ASI ekslusif

yaitu sebanyak (15,8%).

c. Pekerjaan

Pekerjaan adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan ibu untuk

memenuhi kebutuhannya, bila kita ingin melihat pekerjaan mayoritas

dari ibu karena kemungkinan sebagian ibu bukanlah pekerja yang

berpenghasilan cukup sehingga kebanyakan ibu menganggap sosial

ekonomi keluarga akan mengganggu dalam pemenuhan nutrisi

anaknya dikarenakan oleh pengaruh persepsi seseorang untuk lebih

menerima ide-ide dan teknologi baru (Notoatmodjo, 2012).

Sebagian ibu lebih mementingkan diri sendiri dan pekerjaannya

sehingga memberikan susu formula dan meninggalkan ASI eksklusif

dengan alasan bekerja ditempat yang jauh, sibuk dengan aktifitas

sehari-hari. Ditempat kerja, banyak kantor atau institusi kerja tidak

mendukung program pemberian ASI. Tidak ada upaya penyiapan

ruangan khusus untuk tempat menyusui sehingga hal ini lah yang

membuat ibu memberikan susu formula kepada bayi usia 0-6 bulan.

Bagi ibu pekerja sangat sulit dalam pemberian ASI eksklusif

sehingga bayi tidak mendapatkan haknya, yakni makanan alami

terbaik yang melekat terhadap tubuhnya. Sebagai gantinya bayi

terpaksa mengkonsumsi susu formula yang harganya mahal dan

kadang-kadang tidak terjangkau oleh daya beli rumah tangga.

Memberi susu formula pada bayi usia 0-6 bulan sebagai gnati ASI

selama ibu bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa status sangat
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berhubungan dengan pemeberian susu formula terhadap bayi usi 0-

6 bulan (Yamina, 2015).

Sering kali ibu bekerja mengalami dilema dalam memberikan

ASI eksklusif pada bayinya meskipun kelompok ini tahu manfaat dan

keunggulan ASI, namun sulit untuk memperaktekkannya. Alokasi

waktu kerja sehari-hari yang banyak berada diluar rumah dan tempat

kerja, banyak kantor atau institusi kerja tidak mendukung program

pemberian ASI. Tidak ada upaya penyiapan ruangan khusus untuk

tempat menyusui atau memompa ASI ibu bekerja sehingga tidak

bisa merawat bayi sepenuhnya. Pemberian ASI yang tidak bisa

dilakukan secara penuh biasanya akan didampingi sengan susu

formula. Padahal sebenarnya ibu yang bekerja penuh waktu tetap

dapat memberikan ASI eksklusif. Pada prinsipnya, pemberian ASI

dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian

sacara langsung sudah jelas dengan cara menyusui sedangkan

pemberian ASI secara tidak langsung dilakukan dengan cara

memerah atau memompa ASI, menyimpannya untuk kemudian

diberikan pada bayi.

Fakta membuktikan, banyak ibu-ibu yang bekerja menghentikan

pemberian ASI eksklusif dengan alasan tidak memiliki banyak waktu.

Padahal sebenarnya, bekerja bukanlah alasan untuk menghentikan

pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan. Dengan

pengetahuan yang benar tentang menyusui, kelengkapan memompa

ASI dan dukungan lingkungan kerja, seorang ibu yang bekerja dapat

memberi ASI secara eksklusif.

Pekerjaan merupakan alasan yang sering digunakan oleh ibu

untuk berhenti menyusui bayinya. Didaerah perkotaan, ibu banyak
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banyak turut bekerja mencari nafkah, sehingga tidak dapat menyusui

bayinya secara teratur. Sebenarnya walaupun ibu bekerja, ibu masih

bisa untuk dapat memberikan ASI kepada bayinya. Pekerjaan

adalah sesuatu yang dikerjakan untuk mendapatkan nafkah atau

pencaharian masyarakat yang sibuk dengan kegiatan atau

pekerjaan sehari-hari akan memiliki waktu yang lebih untuk

memperoleh informasi (Roesli, 2014).

Dengan terbukanya kesempatan bekerja dan tuntutan untuk

bekerja membantu ekonomi keluarga maka sebagian ibu-ibu memilih

bekerja di luar rumah. Dengan bekerja ibu tidak dapat berhubungan

penuh dengan bayinya, akibatnya ibu cenderung memberikan susu

formula dan diberikan melalui botol, menyebabkan frekuensi

penyusuan akan berkurang dan produksi ASI akan menurun.

Keadaan ini menyebabkan ibu menghentikan pemberian ASI.Jadi,

seorang ibu yang bekerja kemungkinan menyusui bayinya secara

eksklusif menurun drastis. Ibu yang bekerja dikantor atau ibu yang

memiliki aktifitas dirumah kebanyakan tidak memberikan ASI. Hal ini

dikarenakan tidak ada upaya penyiapan ruangan khusus untuk

tempat menyusui bayi saat ibu bekerja (Roesli, 2014).

d. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah

orang melakukan pengindraan pada satu objek tertentu.

Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, indra

pendengaran, penciuman, penglihatan, rasa, raba dan sebagian

besar pengetahuan manusia melalui mata dan telinga (Sunaryo,

2014).
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Pengetahuan yang kurang juga dapat dilihat dalam pemberian

makanan terhadap bayinya antara lain menyusui bayinya sekaligus

diberi susu formula, subjek memberikan makanan pendamping ASI

sebelum bayi berumur 6 bulan. Pengetahuan ibu berhubungan

dengan pemberian susu formula. Pengetahuan ibu yang baik akan

menganggap ASI merupakan makanan yang terbaik untuk bayi

berencana untuk memberikan ASI selama 6 bulan. Pengetahuan ibu

terhadap pemberian makanan bayi menjadi prediktor kuat dalam

pemberian ASI eksklusif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nurhada (2012).

Yang menyatakan pengetahuan ibu berhubungan dengan praktek

pemberian ASI maupun susu fomula, ibu yang pengetahuan baik

akan memberikan ASI eksklusif sebagai makanan terbaik untuk bayi

usia 0-6 bulan sedangkan pengetahuan yang rendah akan

berhubungan dengan pemberian susu formula. Pengetahuan ibu

memang mempengaruhi pemberian ASI maupun susu formula

kepada bayinya. Ibu yang berpengetahuan baik pastilah akan

memberikan ASI ekslusif kepada bayinya, berbeda dengan ibu yang

berpengetahuan rendah. Ibu yang berpengetahuan rendah akan

lebih dominan memberikan bayinya susu formula.

Pengetahuan ibu adalah hal yang mendasar terhadap

pemberian susu formula yang membuat para ibu tidak melakukan

ASI eksklusif selama 6 bulan. Ada hubungan penegetahuan dengan

pemberian susu formula terhadap bayi 0-6 bulan. Pengetahuan yang

baik cenderung membrikan ASI eksklusif dibandingkan dengan

pemeberian susu formula.
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Untuk mengukur pengetahuan dapat dilakukan dengan

wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang

ingin diukur melalui subjek penelitian atau responden (Notoatmodjo,

2012). Penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan perhitungan

dengan menggunakan rumus:

P = Persentase pengetahuan

F = Jumlah jawaban yang benar

N = Jumlah soal

Dengan penafsiran sebagai berikut:

1) Kurang apabila responden dapat menjawab dengan benar

pertanyaan yang dapat diberikan sebanyak 0-45%.

2) Cukup apabila responden dapat menjawab dengan benar

pertanyaan yang dapat diberikan sebanyak 46-65%.

3) Baik apabila responden dapat menjawab dengan benar

pertanyaan yang dapat diberikan sebanyak 66-100%.

C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan model konseptual yang berkaitan

dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan

secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah

(Notoatmodjo, 2012).

Berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan teori suatu masalah

penelitian yang telah dirumuskan, maka dikembangkan suatu kerangka

konsep penelitian, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian susu

formula pada ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas

Pekauman Banjarmasin adalah sebagai berikut:
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Variabel Bebas (Independent) Variabel Terikat (Dependent)

Gambar 2.1 Kerangka Konsep

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban atau pernyataan sementara mengenai

rumusan dari penelitian yang dikemukakan. Hipotesis adalah kesimpulan

yang ditarik sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian.

Tujuan perumusan hipotesis adalah sebagai langkah untuk menfokuskan

masalah, mengidentifikasikan data-data yang relevan untuk dikumpulkan,

menunjukkan bentuk desain penelitian, termasuk teknik analisis yang akan

digunakan, menjelaskan gejala sosial, mendapatkan kerangka

penyimpulan, merangsang penelitian lebih lanjut (Notoatmodjo, 2012).

Hipotesis dalam penelitian ini yakni:

1. Ada pengaruh umur terhadap pemberian susu formula pada ibu yang

mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin.

2. Ada pengaruh pendidikan terhadap pemberian susu formula pada ibu

yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin.

3. Ada pengaruh pekerjaan terhadap pemberian susu formula pada ibu

yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin.

Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Pemberian Susu
Formula:
1. Umur
2. Pendidikan
3. Pekerjaan
4. Pengetahuan

Pemberian Susu Formula pada
Ibu yang Mempunyai Bayi Usia

0-6 Bulan di Puskesmas
Pekauman Banjarmasin
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4. Ada pengaruh pengetahuan terhadap pemberian susu formula pada

ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin.


