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ABSTRAK 
Vita Sandi Nuryani* 
Winarsih Nur Ambarwati, S.kep., Ns, ETN. M.Kep.,  ** 
Bd.Sulastri, S.Kp., M.Kes  ** 
 

ASI adalah makanan alami yang pertama untuk bayi, namun tidak semua 
bayi mendapatkan ASI. ASI mengandung semua energi dan nutrisi yang 
dibutuhkan bayi. Tujuan penelitian ini adalah  mengetahui gambaran pemberian 
ASI pada ibu pekerja  buruh pabrik  di wilayah kerja Puskesmas Banjarsari 
Surakarta.Metode penelitian adalah deskriptif, jenis penelitian ini adalah 
kuantitatif. Alat pengumpul data berupa check list yang diberikan kepada 62 
responden ibu menyusui bayi usia 2 sampai 6 bulan. Teknik analisis data yang 
digunakan dengan analisis univariat berupa distribusi frekuensi dengan 
grafik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu pekerja pabrik 
yang mempunyai bayi usia 2-6  bulan melakukan  tindakan memerah ASI. 
Sebagian besar cara menyimpan ASI dengan dimasukkan dalam lemari es. 
Hambatan yang ditemui ibu dalam memerah ASI selama  bekerja adalah tidak 
tersedianya waktu yang cukup untuk memerah ASI dengan cara  dipompa 
dengan alat manual. Apabila ASI tidak mencukupi ibu memberi tambahan susu 
formula. 
 
Kata kunci: cara, waktu pemberian ASI, ibu pekerja buruh pabrik, bayi 
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DESCRIPTIVE  OF GIVING BREAST FEEDING  OF FACTORY EMPLOYER 
MOTHER IN BANJARARI PUBLIC  HEALTH SERVICE  OF  SURAKARTA 

 
 

By: 
Vita Sandi Nuryani 

 
      Breast milk is the natural first food the babies, but not all baby get breast milk. 
it contains all energy and nutrients  the baby. The objective is the describe the of 
giving breast milk  of factory employer mother in Banjarari Public  Health Service  
of  Surakarta. This research method is descriptive, type of this research is 
quantitative. Research data in check list and it is give to 62 mothers who is giving 
breast milk to her baby 2 to 6 months old. Data analysis is using  univariate 
analysis with form a frequency distribution graph. The results of research showed 
that  majority of women factory workers who have baby  2-6 month old do  give 
breast milk. Most of respondent stored breast milk in fridge. Barriers when giving 
breastfeeding by respondents are not enough time to pumping breast milki, and 
do with manual process. If breast milk of mother is  not enough, mother give her 
baby with add formula milk. 
 
 
Keywords: role, time give breast milk, Factory Employer mother, babies 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang  

Angka kesakitan bayi di 
Indonesia pada tahun 2009 akibat dari 
kurangnya pemberian ASI pada bayi 
yang berumur kurang dari 6 bulan 
mencapai 54% pada bayi usia dua 
sampai tiga bulan, sementara 19% 
pada bayi usia tujuh sampai sembilan 
bulan. Lebih memprihatinkan 13% 
bayi di bawah dua bulan telah diberi 
susu formula dan satu dari tiga bayi 
usia dua sampai tiga bulan telah diberi 
makanan tambahan (Sentra Laktasi 
Indonesia, 2010). 

Kesibukan ibu bekerja yang 
banyak menyita waktu salah satunya 
adalah menjadi buruh pabrik. Menurut 
undang-undang ketenagakerjaan 
pasal 77 ayat 2 tentang waktu kerja 
menyebutkan bahwa setiap 
pengusaha wajib melaksanakan 
ketentuan waktu kerja yang meliputi 7 
jam dalam satu hari, 40 jam dalam 
satu minggu dan 6 hari untuk satu 
minggu. Sehingga kebanyakan ibu 
yang bekerja dipabrik frekwensi 

pemberikan ASI secara kepada 
bayinya menjadi berkurang. 

Berdasarkan observasi peneliti 
di wilayah kerja puskesmas Banjarsari 
pada tanggal 10 Agustus 2011, dari 6 
ibu yang memeriksakan kesehatan 
anaknya, terdapat 4 ibu adalah 
seorang pekerja di pabrik garmen, 
sementara 2 ibu adalah Ibu Rumah 
Tangga.Menurut keterangan dari 2 ibu 
rumah tangga, menyatakan bahwa 
terdapat seorang ibu yangjuga 
memberikan ASI dan tambahan susu 
formula. Alasan ibu memberikan susu 
formula adalah produksi ASI ibu tidak 
mencukupi kebutuhan putranya, 
sehingga ibu memutuskan untuk 
memberikan susu formula. 
Tujuan penelitian Mengetahui 
gambaran pemberian ASI pada ibu 
pekerja  buruh pabrik  di wilayah kerja 
Puskesmas Banjarsari Surakarta 
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TINJAUAN TEORI 
 

Pekerjaan   
Keith Grint definisi kerja adalah 

tindakan yang menjamin 
keberlangsungan (survival) individu 
dan masyarakat.  Tony J. Watson 
mendefinisikan kerja sebagai aktivitas-
aktivitas yang dapat membantu 
manusia bertahan hidup (make a 
living) dalam suatu lingkungan 
masyarakat. Bertahan hidup bukan 
hanya menunjuk pada usaha untuk 
memproduksi barang-barang material, 
tetapi juga meliputi ketahanan fisik 
(physical survival) dan aspek budaya 
berhubungan dengan eksistensi 
manusia (Anoraga, 2009). 

 
Faktor faktor yang mempengaruhi 
partisipasi tenaga kerja wanita 
dalam suatu pekerjaan 
a. Jumlah anggota rumah tangga 

Jumlah anggota rumah tangga 
yang banyak dan belum bekerja 
mendorong ibu rumah tangga 
semakin banyak mencurahkan 
tenaganya pada kegiatan-kegiatan 
yang dapat memberikan tambahan 
pendapatan keluarga 
(Mansyur,2006).  

b. Upah tenaga kerja wanita dari 
sektor yang bersangkutan 
Upah merupakan indikator 
kesejahteraan tenaga kerja yang 
sangat penting karena tingkat 
upah mencerminkan penghargaan 
terhadap tenaga kerja (Ridley). 

c. Pendidikan  
Berdasarkan pembagian domain 
oleh Bloom, pendidikan praktis 
dikembangkan menjadi 3 tingkat 
ranah perilaku yaitu pengetahuan, 
sikap, tindakan atau praktik 
(Notoatmojo, 2005). 

d. Total pendapatan rumah tangga 
Wanita pada umumnya terdorong 
untuk mencari nafkah karena 
tuntutan ekonomi rumah tangga. 
Pendapatan suami saja belum 

dapat mencukupi kebutuhan 
keluarga yang senantiasa 
meningkat sedangkan pendapatan 
riil tidak selalu meningkat. Oleh 
karena itu, terlihat bahwa wanita 
dari lapisan sosial ekonomi bawah 
memberikan sumbangan yang 
besar terhadap pendapatan rumah 
tangga (Burns et al, 2000). 

 
ASI  

ASI atau lebih tepat pemberian 
ASI secara adalah bayi yang hanya 
diberi ASI saja tanpa tambahan cairan 
lain seperti susu formula, jeruk, madu, 
air teh, air putih dan tanpa tambahan 
makanan padat seperti pisang, 
pepaya, bubur susu, biscuit, bubur 
nasi dan tim (Burns,2004). Pemberian 
ASI ini dianjurkan untuk jangka waktu 
sampai 6 bulan, jika usia bayi sudah 
lebih dari 6 bulan, maka harus mulai 
diperkenalkan dengan makanan 
padat. ASI dapat diberikan sampai 
bayi berusia 2 tahun atau bahkan 
lebih dari 2 tahun (lowdermilk & Perry, 
2006) 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang 
dilakukan adalah deskriptif.  Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif. Populasi penelitian ini 
adalah ibu yang bekerja sebagai 
buruh pabrik dan memiliki bayi usia 2 
sampai 6 bulan bulan.  sebanyak 160 
orang (Kecamatan Banjarsari, 2011). 
Sampel sebanyak 62 ibu pekerja 
pabrik. Pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive 
sampling . data penelitian diperoleh 
dari checklist yang diajukan peneliti. 

 
Teknik Analisis Data 

Setelah data diolah kemudian 
dilanjutkan dengan melakukan analisa 
data.  
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HASIL PENELITIAN 
A. Hasil penelitian  
1. Tindakan ibu memerah ASI 

sebelum bekerja 
Hasil jawaban responden 

mengenai tindakan  memerah ASI 
sebelum berangkat kerja di pabrik 
ditampilkan dalam Grafik 1 
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Grafik 1.  Tindakan ibu memerah ASI 

sebelum  bekerja 
 

2. Cara penyimpanan ASI sebelum 
ibu bekerja 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 2. Cara menyimpan 

ASI sebelum ibu bekerja 
 

3. Hambatan dalam memberikan 
ASI selama bekerja 
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Grafik 3. Hambatan pemberian 

ASI  selama ibu  bekerja 
 
 
 

4. Upaya ibu mengeluarkan ASI 
saat bekerja 

Upaya  yang dilakukan ibu 
dalam mengeluarkan ASI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selama bekerja ditampilkan 
dalam grafik 4. 

 
Grafik 4. Upaya  ibu dalam 

mengeluarkan ASI selama bekerja 
 

5. Banyaknya ASI yang 
dikeluarkan setelah bekerja 
dibanding sebelum bekerja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 5. Memperlihatkan 
banyaknya ASI yang dikeluarkan 
ibu saat bekerja dibandingkan  
sebelum bekerja. 

 
6. Fasilitas perusahaan  untuk 

memerah ASI 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grafik 7 Distribusi responden 
berdasarkan fasilitas perusahaan 
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7. Upaya ibu apabila persediaan 

ASI habis 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Grafik 8. upaya ibu  apabila ASI 
yang telah diperah dirumah telah 
habis 

 
 

Pembahasan 
Pekerjaan ibu sebagai buruh 

pabrik sangat mempengaruhi 
pemberian ASI kepada bayinya. Hal 
ini disebabkan  karena keterbatasan 
waktu, fasilitas yang kurang 
mendukung dari tempat bekerja dan 
psikologis ibu. Psikologis  seorang ibu 
yang selalu dalam keadaan gelisah, 
kurang percaya diri, rasa tertekan dan 
berbagai bentuk ketegangan 
amosional, dapat menyebabkan 
kegagalan dalam menyusui bayinya 
(Reiss, 2004). 
 
Tindakan ibu memerah ASI 
sebelum bekerja 

Berdasarkan hasil penelitian 
dalam hal pemberian ASI sebelum ibu 
bekerja memperlihatkan 85,5%  
melakukan tindakan memerah ASI. 
Tingginya ibu dalam melakukan 
memerah ASI sebelum bekerja 
merupakan langkah yang tepat 
dimana ibu selama bekerja adalah 
menghindarkan bayi tidak menerima 
ASI. Dengan melakukan memerah 
ASI, asupan bayi dari ASI tetap 
terjaga.  

ASI perah adalah ASI yang 
diambil dengan cara diperas dari 
payudara untuk kemudian disimpan 
dan nantinya diberikan pada bayi. 
Memerah ASI dilakukan ibu untuk 
memberikan bekal asupan nutrisi 
selama ibu bekerja di pabrik. Manfaat 
pemberian ASI adalah memberikan  
energi dan gizi yang dibutuhkan bayi. 
ASI mengandung (88%) air, (3,8%) 
lemak, (1,2%) protein, (6,8%) laktosa 
dan zat lainnya (Lawrence,2005). 
Tindakan ibu memerah ASI dengan 
tujuan agar kebutuhan ASI pada bayi 
tidak terganggu, meskipun dari hasil 
penelitian bahwa tidak semua ibu 
dapat melakukan memerah ASI. 
 
Cara penyimpanan ASI sebelum ibu 
bekerja 

Berdasarkan hasil penelitian, cara 
ibu dalam memberikan ASI kepada 
bayinya diketahui 41.9% menyimpan 
ASI dalam  lemari es, sedangkan ibu 
yang tidak mempunyai lemari es 
11,3% disimpan dalam  termos, 11,3% 
dimasukkan dalam gelas tertutup dan 
21% hanya dalam botol susu saja. 
Penyimpanan ASI di luar lemari es  
menurut Saleha (2009) dapat 
bertahan hingga  24 jam, sedangkan 
pada  udara bebas/terbuka ASI  tahan 
antara  6 sampai  8 jam dan di lemari 
pendingin /  beku dapat bertahan 
hingga 6 bulan.  

Menurut Roesli, (2009) ASI tahan 
disimpan di dalam suhu ruangan 
sampai 6 jam. Jika disimpan di termos 
yang diberi es batu, bisa tahan hingga 
24 jam. Bahkan, kalau disimpan di 
kulkas ketahanannya meningkat 
hingga 2 minggu dengan suhu kulkas 
yang bervariasi. 

 
Hambatan dalam memberikan ASI 
selama bekerja 

Dari data mengenai hambatan 
pemberian ASI selama bekerja adalah 
22,7% tidak mengalami hambatan 
karena ibu memerah ASI saat 
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istirahat. Sedangkan sebanyak 62,9% 
mengatakan ibu yang selama bekerja 
di pabrik mempunyai keterbatasan 
waktu dan tempat.  

Sebanyak 9 responden tidak 
melakukan  memerah  ASI dengan 
alasan bahwa ASI tidak keluar. Akibat 
dari tidak memerah ASI pada saat jam 
istirahat di pabrik, menjadikan asupan 
ASI kepada bayi menjadi  berkurang. 
Frekuensi penyusuan  berkaitan  
dengan  kemampuan stimulasi 
hormone dalam kelenjar payudara. 
Berdasarkan beberapa penelitian, 
untuk frekuensi penyusuan paling 
sedikit 8 kali per hari pada periode 
awal setelah melahirkan (Doenges 
&Moorhouse, 2001). 
 
Upaya ibu mengeluarkan ASI saat 
bekerja 

Berdasarkan  hasil penelitian 
bahwa 77,4% ibu tidak melakukan 
upaya apapun selama bekerja. Hal ini 
disebabkan karena 62,9% disebabkan 
factor tidak tersedia fasilitas ditempat 
kerja dan 14,5% responden tidak 
memerah ASI. Bagi ibu yang dapat 
memerah ASI dilakukan dengan 
berbagai cara yaitu dengan cara 
memerah langsung dengan tangan 
6,5% maupun menggunakan pompa 
manual 16,1%. 

 Hasil penelitian   mengenai cara 
memerah   diketahui banyak ibu  
meggunakan pompa manual, hal ini 
dilakukan bahwa dengan 
menggunakan pompa manual, proses 
penghisapan ASI lebih cepat dari 
pada menggunakan tangan, selain itu 
dengan menggunakan pompa manual 
meminimalisir ASI dapat tumpah 
sehingga hasil perahan akan 
berkurang. responden yang merasa 
jumlah ASInya banyak dan tidak 
menyusui, payudara akan terasa 
nyeri. keadaan ini bisa menjadi 
bendungan, pada bendungan 
payudara terisi sangat penuh dengan 
ASI dan cairan jaringan. Aliran vena 

dan limfotik tersumbat, aliran susu 
menjadi terhambat dan tekanan pada 
saluran ASI dan alveoli meningkat. 
Payudara yang terbendung 
membesar, membengkak, dan sangat 
nyeri (Varney, 2006) 

. 
Bayaknya ASI yang dikeluarkan 
setelah bekerja dibanding sebelum 
bekerja 

Banyak sedikitnya ASI yang 
dikeluarkan selama bekerja 
dibandingkan sebelum bekerja 30,6% 
responden mengatakan tetap, 3,2% 
banyak, 62,9% sedikit, 3,2% tidak 
keluar. Banyak sedikitnya 
pengeluaran disebabkan faktor 
penyusuan, berat lahir bayi, umur 
kehamilan saat melahirkan, usia dan 
paritas, ketentraman jiwa dan pikiran, 
gizi ibu, perawatan payudara 
((Henderson & Jones, 2005). 

Varney (2006) ASI matang adalah 
ASI yang dihasilkan  21 hari setelah 
melahirkan dengan  volume bervariasi 
yaitu 300 – 850 ml/hari tergantung 
pada besarnya stimulasi saat  
laktasi. Volume ASI pada tahun 
pertama adalah 400 – 700 ml/24 jam, 
tahun kedua  200 – 400 ml/24 jam, 
dan sesudahnya 200 ml/24 jam.  
volume ASI bayi  usia 4 bulan adalah 
500 – 800 gr/hari, bayi usia 5 bulan 
adalah 400 – 600 gr/hari,  dan bayi 
usia 6 bulan adalah 350 – 500 gr/hari. 
 
Fasilitas perusahaan ubtuk 
memerah ASI 

Berdasarkan hasil penelitian 37% 
mengatakan tempat kerja menyediaka 
tempat  dan waktu untuk memerah 
ASI walaupun minim. Sedangkan 
62,9% mengatakan tidak 
menyediakan fasilitas yang memadai 
baik tempat dan waktu untuk 
memerah ASI. Waktu  istirahat 30 
hingga 60 menit digunakan untuk 
makan ataupun melakukan aktivitas 
sholat. Waktu istirahat tersebut bagi 
responden dapat digunakan untuk 
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melakukan memerah ASI akan tetapi 
waktu tersebut berdasarkan hasil 
penelitian tidak semuannya dilakukan 
untuk memerah ASI. Sedangkan 
tempat kerja tidak menyediakan 
tempat khusus untuk memerah ASI. 

 Ibu yang bekerja di pabrik 
banyak menemui kesulitan untuk 
menyimpan  ASI. Sebagai contoh ibu 
kesulitan menyimpan ASI yang ada 
dalam botol untuk dititipkan dalam 
lemari es di kantor, ataupun jika ibu 
menyimpan dalam botol, ibu khawatir 
bahwa ASI dapat cepat rusak sebagai 
akibat suhu ruangan di tempat ibu 
bekerja cukup tinggi yang disebabkan 
adanya mesin-mesin pabrik dalam 
proses bekerja. 
 
Upaya ibu apabila persediaan ASI 
habis 

Berdasarkan data mengenai 
pemberian makanan tambahan 
apabila ASI berkurang 56,5% 
mengatakan memberikan susu 
formula. Alasan ibu memberikan susu 
formula berdasarkan hasil wawancara 
kepada peneliti adalah dengan  
memberikan susu formula adalah 
praktis. Susu formula banyak 
mengandung unsur yang bermanfaat 
dalam pertumbuhan  bayi, mudah 
diperoleh di toko atau pun di warung. 
Gambaran tindakan ibu dalam 
memberikan susu formula dapat 
dipengaruhi oleh faktor iklan yang ada 
di berbagai media (Roesli, 2009). 
Menurut Muthia (2002) 
mengungkapkan bahwa media massa 
baik cetak maupun elektronik 
membawa pengaruh terhadap 
keputusan untuk memberikan ASI, 
promosi susu formula yang jauh lebih 
banyak dari promosi ASI dapat 
membuat para ibu tertarik untuk 
memberikan susu formula kepada 
bayinya.  

Dari 25,8% responden 
mengatakan bayinya menangis 
karena merasa lapar sehingga mereka 

memberi makanan tambahan seperti 
bubur, biskuit, buah dan sebagainya. 
8,1% diberi air putih, 6,5% diberi teh 
dan sisanya 3,2% diberi tajin. 
Pemberian tajin disebabkan karena 
tingkat ekonomi yang rendah dan 
pengaruh dari orang tua yang 
memberikan nasehat bahwa dengan 
pemberian tajin membuat badan bayi 
menjadi gemuk.pemberian makanan 
tambahan selain ASI terlalu dini pada 
anak sangat berbahaya, karena organ 
percernaan secara anatomis dan 
fisiologis belum berfungsi sempurna 
(Henderson & Jones, 2005). 
Pemberian makanan dini yang kurang 
bersih dan sehat dapat menyebabkan 
penurunan motilitas usus yang pada 
akhirnya meningkatkan pertumbuhan 
bakteri pathogen pada saluran 
pencernaan (Lowdermilk & Perry, 
2006) 

Siregar (2004) menyatakan 
bahwa kecenderungan menurunnya 
pelaksanaan pemberian ASI di kota-
kota besar yang diakibatkan oleh 
gencarnya promosi iklan susu kaleng 
atau susu formula.  Sama halnya 
dengan penelitian Amiruddin (2006) 
tentang Promosi Susu Formula 
Menghambat Pemberian ASI Pada 
Bayi 6-11 bulan di Kelurahan 
Pabaeng-baeng Makasar menunjukan 
bahwa ada hubungan antara promosi 
susu formula dengan pemberian ASI 
pada bayi 6-11 bulan.  

Dari penelitian Kian (2008) 
menyatakan bahwa ibu yang tidak 
bekerja memberian ASI kepada 
anaknya lebih lama dibandingkan 
dengan ibu yang bekerja. Hal ini 
disebabkan waktu yang disedian ibu 
tidak bekerja lebih banyak untuk anak 
dibanding ibu yang bekerja. 

  
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan maka peneliti 
mengambil kesimpulan  
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1. Ibu pekerja pabrik yang 
mempunyai bayi usia 2-6  bulan 
telah  melakukan  tindakan 
memerah ASI sebelum bekerja 

2. ASI ibu yang diperah sebagian 
besar  dimasukkan dalam lemari 
es  

3. Hambatan yang ditemui ibu dalam 
memerah ASI selama  bekerja 
adalah tidak tersedianya waktu 
dan tempat untuk memerah ASI 

4. Upaya ibu untuk mengeluarkan 
ASI saat bekerja dipabrik 
dilakukan dengan menggunakan 
alat pompa manual 

5. Ibu yang bekerja di pabrik ASI 
perah yang dikeluarkan menjadi 
sedikit dibanding sebelum bekerja 

6. Banyak Fasilitas di perusahaan  
ibu  bekerja untuk memerah ASI 
tidak tersedia 

7. Upaya ibu apabila persediaan ASI 
habis diketahui sebagian besar 
memberikan susu formula 

 
Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, 
maka peneliti memberikan saran 
kepada: 
1.  Ibu 

Diharapkan ibu tetap memiliki 
semangat untuk memberikan ASI 
meskipun  ASI yang dikeluarkan 
sedikit. Dengan cara lebih banyak 
mengkonsumsi makanan yang 
sehat, beristirahat agar kondisi 
psikologis ibu seperti cemas, 
stress akibat bekerja dapat hilang. 

2.  Kepada tenaga kesehatan 
Diharapkan pada kader posyandu 
untuk lebih aktif memberikan 
penyuluhan tentang pentingnya 
ASI. Pemberian pendidikan 
kesehatan perlu ditingkatkan agar 
ibu lebih termotivasi memberikan 
ASI 

3.  Kepada suami 
Diharapkan peran suami untuk 
lebih memberikan dukungan, 
motivasi  kepada istri agar tetap 

memberikan ASI selamam 
meskipun usia bayi lebih dari 6 
bulan. 
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