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ABSTRAK

Istiadhatul Arzakiyah

FAKTOR-  FAKTOR  YANG  MEMENGARUHI  PRODUKSI  ASI  PADA
IBU MENYUSUI 0- 6 BULAN DI WILAYAH KERJA 
PUSKESMAS BANGETAYU

87 Halaman + 29 tabel + 2 gambar + 15 lampiran + xviii

Latar  Belakang:  ASI  merupakan  makanan  yang  diberikan  kepada  bayi  yang
dikeluarkan langsung dari payudara ibu dan mengandung beberapa zat gizi sesuai
dengan kebutuhan bayi sebagai antibodi. Ada beberapa faktor yang memengaruhi
produksi  ASI.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang
memengaruhi produksi ASI pada ibu menyusui 0-6 bulan.
Metode:  Jenis penelitian ini adalah  cross sectional. Jumlah responden sebanyak
105 orang dengan teknik consecutive sampling. Data yang diperoleh diolah secara
statistik dengan menggunakan uji statisik regresi logistik berganda.
Hasil:  Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas responden memiliki status
paritas  multipara  sebanyak  58,1%,  ibu  tidak  bekerja  sebanyak  76,2%,
menggunakan  kontrasepsi  hormonal  sebanyak  65,7%,  melakukan  perawatan
payudara  secara  teratur  sebanyak 57%,  usia  yang tidak  resti  sebanyak  86,7%,
melakukan  IMD  sebanyak  51,4%,  memberikan  makanan  pralakteal  sebanyak
53,3%,  frekuensi  menyusui  cukup  sebanyak  67,6%,  status  gizi  tidak  cukup
sebanyak 92,4%, persalinan secara patologis sebanyak 53,3%, teknik menyusui
kurang  sebanyak  67,6%,  pendidikan  tinggi  sebanyak  68,6%  dan  pendapatan
keluarga tinggi sebanyak 51,4%. Hasil uji statistik didapatkan aktor yang paling
memengaruhi produksi ASI pada ibu menyusui 0- 6 bulan adalah IMD dengan
nilai OR 3,469.
Simpulan:  Ada  pengaruh  status  paritas,  penggunaan  kontrasepsi,  perawatan
payudara,  IMD, pemberian makanan pralakteal,  frekuensi menyusui dan teknik
menyusui terhadap produksi ASI.  Faktor yang paling kuat pengaruhnya adalah
IMD.

Kata kunci : Faktor- faktor yang memengaruhi produksi ASI.
Daftar Pustaka : 98 (2009-2018)

v



BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
FACULTY OF NURSING SCIENCE 
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY SEMARANG 
Thesis, Januari 2020 

ABSTRACT

Istiadhatul Arzakiyah

FACTORS  THAT  INFLUENCE  THE  PRODUCTION  OF  ASIUM  IN
MOTHERS BREASTFEEDING 0-6 MONTHS IN THE WORK AREA
BANGETAYU HEALTH CENTER

87 pages + 29 tables + 2 pictures  + 15 appendices + xviii

Background: Breast milk is food that is given to babies that is released directly
from the mother's breast and contains several nutrients according to the needs of
the baby as an antibody. There are several factors that affect milk production. This
study aims  to  determine  the  factors  that  influence  milk  production  in  nursing
mothers 0-6 months.
Method:  This type of research is cross sectional .. The number of respondents
was 105 people with consecutive  sampling  technique.  The data  obtained were
processed statistically using multiple logistic regression statistical tests.
Result: The results showed that the majority of respondents had multipara parity
status  of  58.1%,  mothers  did  not  work  as  much  as  76.2%,  used  hormonal
contraception as much as 65.7%, did regular breast care as much as 57%, age was
not rested as many as 86, 7%, 51.4% IMD, 53.3% giving pralacteal food, 67.6%
adequate  breastfeeding  frequency,  92.4% insufficient  nutritional  status,  53.3%
pathological  delivery,  breastfeeding  technique  67.6%  less,  higher  education
68.6% and high family income 51.4%. Statistical test results show that the actor
who most influences the production of breast milk in nursing mothers 0-6 months
is IMD with an OR value of 3,469.
Conclusion: There is an influence of parity status, contraceptive use, breast care,
BMI, pralacteal feeding, frequency of breastfeeding and breastfeeding techniques
on milk production. The most influential factor is IMD.

Keywords : Factors affecting milk production.
Bibliographies : 98 (2009-2018)
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