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LITERATURE REVIEW: HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DENGAN 

PRAKTIK PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI INDONESIA 

Abstrak  

 

ASI eksklusif mempunyai manfaat untuk bayi salah satunya meningkatkan sistem 

imunitas pada bayi dan menurunkan resiko terjadinya infeksi serta penyakit menular. 

Walaupun ASI eksklusif memiliki manfaat untuk bayi nyatanya di Indonesia banyak 

ibu yang tidak menyusui bayinya secara eksklusif. Dari berbagai faktor-faktor yang 

memperngaruhi ASI eksklusif pengetahuan ibu merupakan salah satu faktor yang 

paling dominan untuk pemberian ASI eksklusif. Mengetahui hubungan antara 

pengetahuan ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif di Indonesia. Penelitian 

menggunakan metode literature (narrative) review. Desain penelitian yang digunakan 

dalam artikel jurnal cross-sectional dengan indeks sinta S1-S4 dan indeks scorpus 

Q1-Q4. Kriteria inklusi yang digunakan dalam menyeleksi artikel adalah desain 

penelitian cross-sectional berupa full text, ditulis dalam Bahasa Indonesia atau 

Bahasa Inggris, terbit dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2011-2021), terindeks 

Sinta (minimal Sinta 4) atau terindeks Scopus, dan menggunakan variabel terikat 

pemberian ASI eksklusif serta variabel bebas pengetahuan ibu. Hasil review 

berdasarkan 10 artikel jurnal menunjukkan 7 artikel jurnal memiliki hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif, 

sedangkan 3 artikel lainnya menunjukan tidak adanya hubungan yang signifikan. 

Sedangkan untuk prevalensi ASI eksklusif, terendah 14,5% dan tertinggi 82,1%. 

Sebagian responden memiliki pengetahuan yang rendah terkait pemberian ASI 

eksklusif. Pengetahuan ibu merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu ibu 

dalam melakukan praktik pemberian ASI eksklusif pada bayinya. 

Kata Kunci : ASI ekslusif, Pengetahuan ibu. 

 

Abstract 

Exclusive breastfeeding has benefits for babies including to improve the immune 

system in infants and reduce the risk of infection and infectious diseases. Although 

exclusive breastfeeding has benefits for babies, unfortunately, there are many mothers 

in Indonesia who do not give breastfeeding to their babies exclusively. There are 

various factors that can affect exclusive breastfeeding. Mother’s knowledge is one of 

the most dominant factors for exclusive breastfeeding. This study aimed to analyze 

the correlation between mother’s knowledge with exclusive breastfeeding practices in 

Indonesia. The research method used was literature (narrative) review. The research 

design applied to journal articles was cross-sectional with the Sinta index S1-S4 and 

the Q1-Q4 Scopus index. Inclusion criteria used in selecting articles were cross-

sectional research designs in the form of full text, written in Indonesian or English, 
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published within the last 10 years (2011-2021), indexed Sinta (S1-S4) or indexed 

Scopus. This study took exclusive breastfeeding as dependent variable and 

independent variable of mother's knowledge. The results of the review based on 10 

journal articles showed that 7 journal articles had a significant correlation between 

mother’s knowledge and the practice of breastfeeding exclusively, while the other 3 

articles showed no significant correlation. As for the prevalence of exclusive 

breastfeeding, the lowest was 14.5% and the highest was 82.1%. Some respondents 

have low knowledge regarding exclusive breastfeeding. Mother’s knowledge was one 

of the determining factors of the mother in carrying out exclusive breastfeeding 

practices to the babies. 

Keywords: Exclusive breastfeeding, Mother’s knowledge.   

  

1. PENDAHULUAN  

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pemberian ASI Eksklusif 

dari usia 0-6 bulan. Pemberian ASI Eksklusif pada bayi berusia 0-6 bulan merupakan 

salah satu tindakan intervensi yang efektif untuk mencegah kematian pada anak 

(Krasevec, 2016). Selain menyusui juga berkaitan dengan penurunan resiko 

terjadinya penyakit menular dan tidak menular baik pada masa anak-anak dan 

dewasa. Pada bayi meningkatkan perkembangan psikomotor dan kognitif pada anak 

yang sangat berperan penting pada kecerdasaan anak. Menyusui juga memberikan 

manfaat yang besar untuk ibu diantaranya mempercepat masa postpartum, 

menurunkan berat badan, menurunkan resiko depresi postpartum, baby blues 

syndrome, diabetes mellitus tipe II, metabolik syndrome, kanker payudara dan 

ovarium (Aune D., 2014).  

Berdasarkan data Riskesdas cakupan ASI Eksklusif di Indonesia pada tahun 

2018 hanya mencapai 37,3% atau turun dari 61,33% sejak tahun 2017. Jika 

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Kemenkes RI sebesar 45% 

capaian ASI Eksklusif di Indonesia masih berada di bawah target (Kemenkes RI, 

2020).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pemberian ASI Ekslusif dapat 

dikelompokan menjadi tiga kelompok yaitu faktor pendorong, faktor pendukung dan 

faktor pendorong:  
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Faktor predisposisi (Presdisposing Factors) merupakan faktor yang dapat 

mempermudah ibu untuk memberikan ASI Eksklusif pada bayinya, meliputi 

pengetahuan, sikap dan self-efficacy. Faktor pendukung (Enabling Factors) faktor 

yang terdiri dari sarana dan prasarana yang dapat membentuk perilaku Ibu, meliputi 

sosial ekonomi sangat berperan penting dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif. 

Faktor pendorong (Reinforcing Factors) faktor yang memperkuat ibu dalam 

memberikan ASI Eksklusif pada bayinya, meliputi keluarga, fasilitas kesehatan dan 

petugas kesehatan yang tersedia (Retno,2013)Pengetahuan menyusui memiliki peran 

penting dalam kemampuan ibu untuk mengambil sikap tentang pemberian ASI 

Eksklusif pada bayi mereka (Meedya S, 2010).  

Pengetahuan yaitu hasil dari tahu dan terjadi setelah seseorang melakukan 

pengindraan terhadap objek tertentu dan sangat penting dalam membentuk tindakan 

yang akan dilakukan seseorang. Pengetahuan yang baik akan memberi pengalaman 

yang baik kepada ibu tentang bagaimana cara memberikan ASI Eksklusif yang baik 

dan benar. Kemudian pengetahuan akan memberikan pandangan dan nilai yang 

memberikan sikap positif untuk melakukan tindakan memberikan ASI Eksklusif. 

Akibat dari kurangnya pengetahuan ibu tentang ASI Ekslusif banyak ibu yang 

beranggapan bahwa memberikan susu formula sama baiknya bahkan akan jauh lebih 

baik dibandingkan memberikan ASI sehingga banyak ibu yang tidak memberikan 

ASI Ekslusif kepada bayinya (Friedman, 2012) 

Pengetahuan menyusui juga mempengruhi durasi menyusui pada ibu yang 

sudah melakukan kegiatan menyusui ASI Eksklusif. Penelitian yang dilakukan pada 

ibu hamil mendapatkan hasil bahwa pengetahuan ibu tentang menyusui merupakan 

faktor penting dan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pemberian ASI 

Eksklusif (Monika A, 2017). Wanita hamil yang memiliki pengetahuan menyusui 

yang lebih baik cenderung akan memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya 

dibandingkan wanita hamil yang pengetahuan menyusuinya lebih rendah (Stuebe A, 

2011).  



4 
 

Dari uraian diatas maka dilakukan penelitian dengan menggunakan 

pendekatan literature review dilakukan untuk mengetahui apakah adanya hubungan 

pengetahuan ibu dengan praktik pemberian ASI Ekslusif di Indonesia.  

 

2. METODE  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah literature (narrative) review 

artikel jurnal memiliki desain penelitian observasional cross-sectional. Artikel dipilih 

berasal dari jural yang bereputasi nasional terakreditasi Sinta 1-4 dan bereputasi 

internasional terindeks Scopus Q1-Q4 dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2011-

2021). Database yang digunakan dalam pencarian jurnal nasional Google Scholar dan 

jurnal internasional Pubmed. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian jurnal di 

Google Scholar “Asi Eksklusif” dan “pengetahuan” dan “Indonesia” serta pencarian 

jurnal di Pubmed “BreastFeeding” and “knowledge” and “Indonesian”. Kriteria 

inklusi: artikel yang digunakan dalam melakukan literature review berupa artikel 

jurnal dengan full text ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, subjek 

penelitian yaitu ibu menyusui. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil  

Penulis memilih 10 artikel jurnal dengan desain penelitian cross-sectional yang 

diterbitkan pada tahun 2012 – 2019.  

 

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Jurnal Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Praktik 

Pemberian ASI Eksklusif di Indonesia 
 

No Judul Subjek Hasil Kesimpulan 

1. “Hubungan Pengetahuan 

Dan Sikap Dengan 

Pemberian ASI Eksklusif 

Pada Ibu Menyusui Di 

Puskesmas Bahu Kota 

Manado”  

 

Subjek sebanyak 38 

ibu menyusui di 

Puskesmas Bahu 

Kota Manado.   

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

pengetahuan ibu 

dnegan praktik 

pemberian ASI 

Ada hubungan 

pengetahuan 

dengan pemberian 

ASI Eksklusif, 

hasil uji statistik 

menunjukan nilai 

p lebih besar dari 
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Peneliti:  

Mariane Wowor, Joice 

M.Laoh, Damajanty H.C 

Pangemanan. 

EJurnal Keperawatan (e-

Kp) Vol. 1, No. 1, 

Agustus 2013.  

Eksklusif (p<0,001) α. 

2. “Hubungan Antara 

Pengetahuan Ibu dan IMD 

Dengan Praktik ASI 

Eksklusif”  

 

Peneliti: Zuhud Nur 

Rosyid, Sri Sumarmi.  

Jurnal Amerta Nutrition 

Vol. 1, No. 4, Desember 

2017.  

Subjek sebanyak 61 

ibu yang pernah 

atau sedang 

menyusui dan 

memiliki bayi usia 

6-11 bulan di desa 

Tlagasari, Ayah, 

dan Bulurejo 

Puskesmas Ayah I. 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

pengetahuan ibu 

dnegan praktik 

pemberian ASI 

Eksklusif (p<0,001) 

Tingkat 

pengetahuan ibu 

mengenai ASI 

eksklusif 

berpengaruh 

terhadap 

keberhasilan 

praktik pemberian 

ASI eksklusif. 

Adanya praktik 

IMD oleh ibu, 

berpeluang lebih 

besar dalam 

memberikan ASI 

eksklusif pada 

bayi. 

3. “Faktor Demografi, 

Pengetahuan Ibu Tentang 

Air Susu Ibu Dan 

Pemberian ASI Ekslusif”  

 

Peneliti: Iis Sriningsih  

Jurnal Kesehatan 

Masyarakat Vol.6, No.2, 

Januari 2011.  

Subjek sebanyak 

113 ibu bayi usia 0-

6 bulan di 

Puskesmas 

Magelang Utara 

dan Puskesmas 

Jurang Ombo 

 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

pengetahuan ibu 

dnegan praktik 

pemberian ASI 

Eksklusif (p=0,015) 

Ada hubungan 

antara 

pengetahuan ibu 

tentang ASI 

(p=0,015) dengan 

pemberian ASI 

eksklusif. 

Disarankan untuk 

meningkatkan 

pengetahuan ibu 

dengan 

memberikan 

penyuluhan atau 

melakukan 

manajemen 

laktasi selama 

antenatal, 
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intranatal dan 

postnatal untuk 

keberhasilan 

menyusui secara 

ekslusif. 

4. “Hubungan Pengetahuan, 

Pendidikan dan Dukungan 

Keluarga dengan 

Pemberian ASI Eksklusif 

“ 

 

Peneliti: Refi Lindawati  

Falatehan Health Journal 

Vol.6, No. 1, 2019 

Subjek sebanyak 42 

ibu yang memiliki 

bayi usia 6-24 

bulan di Desa 

Peucangpari 

Kecamatan 

Cigemblong Lebak 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

pengetahuan ibu 

dnegan praktik 

pemberian ASI 

Eksklusif (p=0,028; 

OR = 5,90 ; 95%) 

Adanya hubungan 

yang signifikan 

antara 

pengetahuan ibu 

dengan praktik 

pemberian ASI 

Eksklusif  

5. “Pengetahuan Ibu 

Merupakan Faktor 

Dominan Dalam 

Pemberian ASI Eksklusif” 

 

Peneliti: Theresia 

Eugenie, Jomima 

Batlejeri, Meriam 

Napitupulu 

Jurnal Ilmu dan 

Teknologi Kesehatan  

Vol. 2, No.2, Maret 2015 

Subjek sebanyak 84 

ibu yang memiliki 

bayi umur 6-12 

bulan yang datang 

ke KIA  Puskesmas 

Kec.Cengkareng 

Jakarta Barat 

 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

pengetahuan ibu 

dnegan praktik 

pemberian ASI 

Eksklusif (p=0,005; 

OR = 6,28 ; 95% CI 

1,79 – 22,02) 

hubungan yang 

secara statistic 

bermakna antara 

pengetahuan ibu 

dengan pemberian 

ASI Eksklusif. 

Pengetahuan 

merupakan faktor 

paling dominan 

berhubungan 

dengan pemberian 

ASI Eksklusif 

oleh ibu terhadap 

bayinya di 

Puskesmas Kec. 

Cengkareng 

Jakarta Barat 

Tahun 2014. 

6. “Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Ibu Dengan 

Keberhasilan ASI 

Eksklusif Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Pejeruk”  

 

Peneliti: Lani Ingga 

Budiarsih, Rahmani 

Subjek sebanyak 

100 Ibu yang 

memiliki bayi di 

wilayah kerja 

Puskesmas Pajeruk 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

pengetahuan ibu 

dnegan praktik 

pemberian ASI 

Eksklusif (p<0,001) 

Terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

tingkat 

pengetahuan ibu 

dengan 

keberhasilan ASI 

Eksklusif di 



7 
 

Ramli, Febriati Astuti  

Jurnal Prima Vol. 5, No.1, 

2019 

wilayah kerja 

Puskesmas 

Pejeruk dengan 

nilai p value = < 

0,001. 

 

7. “Breastfeeding 

Knowledge, Attitude, and 

Practice among White-

Collar and Blue-Collar 

Workers in Indonesia”  

 

Peneliti: Ray Wagiu 

Basrowi, Astrid 

W.Sulistomo, Nuri 

Purwito Adi, Indah S. 

Widyahening, Yvan 

Vandenplas 

Journal Korean Medical 

Science Vol. 34, No. 45, 

September 2019  

Subjek sebanyak 

192 pekerja wanita 

yang anaknya 

berusia 6 sampai 24 

bulan dan aktif 

bekerja di pabrik 

dan/atau kantor.  

 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

pengetahuan ibu 

dnegan praktik 

pemberian ASI 

Eksklusif  (p<0,001; 

OR = 3,35 ; 95% CI 

1,80 – 6,24) 

Pekerja kantoran  

memiliki 

pengetahuan dan 

praktik yang jauh 

lebih baik 

terhadap 

pemberian ASI 

Eksklusif pada 

bayinya yang 

lebih baik 

terhadap 

pemberian ASI. 

Peningkatan 

pengetahuan 

terkait manfaat 

menyusui dan 

dukungan untuk 

ibu bekerja 

merupakan 

prioritas utama, 

8. “Hubungan antara 

Pengetahuan dan 

Pendidikan Ibu dengan 

Pemberian ASI Eksklusif 

di Desa Kedungrejo 

Kecamatan Waru 

Kabupaten Sidoarjo” 

 

Peneliti: Diah Ayu 

Pitaloka, Rumaidhil 

Abrory, Ayu Deni 

Pramita 

Jurnal Amerta Nutrition 

Vol. 2, No. 3, Agustus 

Subjek sebanyak 31 

ibu yang 

mempunyai bayi 

dengan usia 0-12 

bulan yang berada 

di Desa Kedung 

Rejo Kecamatan 

Waru Kabupaten 

Sidoarjo.  

 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

tidak ada hubungan 

yang signifikan 

pengetahuan ibu 

dengan praktik 

pemberian ASI 

Eksklusif (p-value 

=0.233; OR = 3,50 ; 

95%) 

Tidak ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

pengetahuan ibu 

dan praktik 

pemberian ASI 

eksklusif di 

kalangan ibu. 
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2018.   

9. “Hubungan Pengetahuan 

Ibu, Pendidikan Ibu dan 

Dukungan Suami dengan 

Praktek Pemberian Asi 

Eksklusif di Kelurahan 

Muktiharjo Kidul 

Kecamatan Telogosari 

Kota Semarang”  

 

Peneliti: Agus Sartono, 

Hanik Utaminingrum 

Jurnal Gizi Vol. 1, No. 1, 

November 2012.  

Subjek sebanyak 62 

ibu yang 

mempunyai balita 

usia 6-12 bulan di 

Desa Muktiharjo 

Kidul Kota 

Semarang 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

tidak ada hubungan 

yang signifikan 

pengetahuan ibu 

dengan praktik 

pemberian ASI 

Eksklusif (p-

value=0,997) 

tidak 

berhubungan 

dengan praktek 

pemberian ASI 

eksklusif. Praktek 

pemberian ASI 

eksklusif lebih 

ditentukan oleh 

keinginan pribadi 

ibu dan 

keberhasilan 

manajemen 

laktasi pada saat 

pertolongan 

persalinan di 

institusi 

pelayanan 

kesehatan, yang 

sangat diwarnai 

oleh komitmen 

petugas kesehatan 

(penolong 

persalinan) 

terhadap program 

peningkatan ASI 

Eksklusif 

10. “Hubungan Peran 

Keluarga dan 

Pengetahuan Ibu 

Terhadap Pemberian ASI 

di Desa Tanah Merah 

Kabupaten Tangerang” 

 

Peneliti: Riche Mia 

Destyana, Dudung 

Angkasa, Rachmanida 

Nuzrina 

Indonesian Journal of 

Human Nutrition Vol. 5, 

Subjek sebanyak 93 

ibu yang memiliki 

anak usia 6–12 

bulan di Desa 

Tanah Merah 

 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

tidak ada hubungan 

yang signifikan 

pengetahuan ibu 

dengan praktik 

pemberian ASI 

Eksklusif (p-

value=1000  

;OR = 0,89 ; 95% CI 

0,33 – 2,39) 

Pengetahuan 

tentang ASI 

eksklusif tidak 

berhubungan 

secara nyata akan 

tetapi menjadi 

faktor yang 

mendasari 

terbentuknya 

praktik pemberian 

ASI eksklusif. 

Dibantu dan 

dikuatkan oleh 



9 
 

No. 1, Juni 2018.  peran suami dan 

keluarga akan 

meningkatkan 

praktik pemberian 

ASI eksklusif 

bagi ibu di daerah 

pedesaan 

 

Berdasarkan uraian pada (tabel 1) terdapat 3 artikel jurnal (artikel 8-10) 

menyimpulkan bahwa pengetahuan ibu tidak berhubungan dengan praktik pemberian 

ASI eksklusif. Dari ketiga jurnal tersebut 2 jurnal diantaranya menggunakan teknik 

probability sampling dan 1 jurnal menggunakan teknik non-probability sampling 

dengan menggunakan analisis deskriptif uji chi-square. Dari metode analisisnya 1 

penelitian jurnal menggunakan pendekatan multivariate sedangkan sisanya 

menggunakan analisis bivariat. Jumlah sampel dalam 3 penelitian semuanya kurang 

dari 3 responden. 

Kemudian terdapat 7 artikel jurnal menyatakan ada hubungan signifikan antara 

pengetahuan ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif. Empat dari tujuh artikel 

jurnal tersebut menggunakan teknik probability sampling. pada 4 artikel jurnal 

tersebut 2 diantaranya menggunakan analisis bivariat dan 2 artikel jurnal 

mennggunakan analisis univariat. Kemudian untuk 3 artikel jurnal menggunakan 

teknik non-probability sampling analisis 2 artikel jurnal diantaranya menggunakan 

analisis bivariat dan 1 lainnya menggunakan analisis univariat.  

 

3.2 Pembahasan  

ASI eksklusif adalah memberikan ASI sejak bayi berusia 0 hingga usia 6 bulan tanpa 

memberikan makanan dan minuman tambahan selain obat dan vitamin dalam bentuk 

drop dengan pengawasan dokter untuk masalah medis tertentu sangat penting. Bayi 

yang tidak mendapatkan ASI secara eksklusif memiliki resiko tinggi terserang 

penyakit dan infeksi. Memberikan susu formula dapat beresiko bayi mengalami diare 

karena kandungan dalam susu formula tidak tepat dan sesuai dengan kebutuhan bayi. 
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Selain itu perkembangan otak anak delapan puluh persen dimulai sejak didalam 

kandungan hingga usia 3 tahun (periode emas). Pemberian ASI eksklusif selama 6 

bulan dan dapat dilanjutkan hingga anak usia 2 tahun sangat penting pada masa 

periode emas pertumbuhan anak. Karena didalam ASI terdapat kandungan protein, 

karbohidrat, mineral, vitamin dan lemak dengan jumlah yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan bayi (Kemenskes, 2014).  

Literature review ini menganalisis 10 artikel mengenai hubungan antara 

pengetahuan ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif di Indonesia. Tujuh artikel 

diantaranya menyimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel 

sedangkan 3 artikel lainnya menyatakan bahwa pengetahuan ibu tidak ada 

hubungannya dengan praktik pemberian ASI eksklusif.  

Dari 3 artikel yang tidak memiliki hubungan signifikan antara pengetahuan 

ibu dengan praktik pemberian ASI ekslusif, 2 diantaranya miliki nilai OR. Penelitian 

yang dilakukan Diah Ayu et all menunjukan bahwa ibu yang memiliki pengetahuan 

dibawah rata-rata cenderung memberikan ASI eksklusif pada bayinya sebanyak 3,50 

kali dibandingkan dengan ibu yang memilki pengetahuan diatas rata-rata. Nilai OR 

tersebut lebih besar dari penelitian yang dilakukan (Riche Mia, 2018).  

Kesimpulan tersebut sejalan dengan penelitian Sartono (2012) mengatakan 

bahwa ibu yang berhasil memberikan ASI ekslusif pada bayinya cenderung 

mengikuti anjuran menyusui dari penolong persalinan di wilayahnya. Anjuran 

tersebut menumbuhkan niat pribadi ibu untuk menyusui anaknya secara eksklusif 

dibandingkan memberikan susu formula. Sehingga praktik ASI eksklusif lebih 

didasari oleh peran penolong persalinan daripada tingkat pengetahuan ibu.  

Dari 7 artikel yang memiliki hubungan signifikan antara pengetahuan ibu 

dengan praktik ASI eksklusif , 3 artikel menghasilkan nilai OR. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Refi Lindawati (2019) menunjukan bahwa pengetahuan ibu dapat 

mempengaruhi ibu dalam melakukan praktik pemberian ASI eksklusif dengan nilai 

OR sebesar 5,90 kali. Kemudian penelitian yang dilakukan Theresia et al., (2015) 

menunjukan bahwa pengetahuan ibu dapat mempengaruhi ibu dalam melakukan 
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praktik pemberian ASI eksklusif dengan nilai OR sebasar 6,28 kali dan penelitian 

yang dilakukan Ray Wagiu et al., (2019) menunjukan bahwa pengetahuan ibu dapat 

mempengaruhi ibu melakukan praktik pemberian ASI Eksklusif dengan nilai OR 

sebesar 3,35 kali.  

Kesimpulan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aulita (2011) 

menyatakan jika semakin baik pengetahuan ibu maka pemahaman tentang manfaat 

ASI eksklusif akan membuat semakin termotivasi untuk memberikan ASI eksklusif 

pada bayinya dan hasil yang sama juga ditemui dalam penelitian yang dilakukan 

(Djami, 2013) faktor yang dapat mempengaruhi praktik pemberian ASI eksklusif 

yaitu karakteristik dari ibu sendiri termasuk pengetahuan yang memiliki kontribusi 

dalam terciptanya perilaku diharapkan dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif.  

Menurut World Health Organization (WHO) dan UNICEF standar emas 

pemberian makanan pada bayi dan anak dimulai sesegera mungkin dimulai dari 1 jam 

pertama bayi lahir segera disusui atau disebut Inisiasi menyusui dini (IMD) dan 

menyusui bayi secara eksklusif sejak usia 0-6 bulan. ASI eksklusif memberikan 

konstribusi yang besar terhadap proses tumbuh kembang anak dan daya tahan tubuh 

anak sehingga memberikan ASI eksklusif pada anak sangat diwajibkan (WHO, 

2021).   

Mengingat pentingnya memberikan ASI eksklusif pada anak tak terkecuali 

untuk ibu yang bekerja pemerintah membuat peraturan tentang kebebasan dan 

memberikan kesempatan ibu yang bekerja untuk memerah ASI pada saat bekerja. 

Peraturan tersebut dituliskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

33 Tahun 2012 yang tertuang dalam pasal 34 bahwa pengurus tempat kerja wajib 

memberikan kesempatan ibu yang bekerja untuk memberikan ASI secara Eksklusif 

pada bayinya atau memerah ASI selama waktu ditempat kerja dan menyimpan ASI 

untuk kemudian diberikan kepada anaknya (Peraturan Pemerintah RI No. 33, 2012).  

 Data WHO menyebutkan sebesar 53% penyebab kematian yang terjadi 

pada bayi berasal dari kurangnya nutrisi diperiode emas awal kehidupannya dimana 

merupakan masa vital perkembangan otak dan pertumbuhan bayi dimulai. Hal ini 
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dikarenakan banyak bayi yang tidak mendapatkan ASI secara eksklusif. Tingkat 

pengetahuan ibu memberikan konstribusi terpenting dalam keberhasilan praktik 

pemberian ASI eksklusif hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan praktik 

pemberian ASI eksklusif disertai dengan peningkatan pengetahuan yang dimiliki oleh 

ibu (UNICEF,2017).  

 Berbeda dengan 7 artikel yang memiliki hasil adanya hubungan 

signifikan pengetahuan ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif. 3 artikel jurnal 

yang memiliki hasil bahwa tidak adanya hubungan pengetahuan ibu dengan praktik 

pemberian ASI Eksklusif yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu et al 

(2018), Sartono &  Utaminingrum (2012) dan Riche Mia et al (2018).  

Menurut penelitian tersebut praktik pemberian ASI eksklusif tidak ada 

hubungannya dengan pengetahuan ibu. Melainkan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi praktik pemberian ASI eksklusif. Penelitian yang dilakukan Diah Ayu 

et al (2018) mendapatkan hasil ternyata ibu yang memiliki pengetahuan dibawah rata-

rata cenderung memberikan ASI Eksklusif pada bayinya sebanyak 3,50 kali 

dibandingan dengan ibu yang pengetahuannya diatas rata-rata. Penyuluhan, siaran 

radio, televisi dan video, bahkan artikel dari majalah maupun surat kabar dapat 

menambah pengetahuan ibu namun tidak selalu bisa mengubah perilaku dan 

kebiasaan ibu untuk melakukan praktik pemberian ASI eksklusif pada bayinya karena 

tidak ada kesadaran dan keinginan ibu untuk memberikan ASI eksklusif.  

Kemudian penelitian yang dilakukan Sartono &  Utaminingrum (2012) 

menunjukan bahwa 5 dari 9 ibu yang memberikan ASI secara ekslusif pada bayinya 

memiliki pengetahuan yang kurang. Mereka berhasil melakukan praktik memberikan 

ASI secara eksklusif karena mengikuti anjuran menyusui dari petugas penolong 

persalinan yang menumbuhkan niat pribadi untuk memberikan ASI pada bayinya 

selain itu didukung oleh keadaan dimana setelah proses persalinan ASI segara keluar 

sehingga dapat langsung diberikan kepada bayi tanpa memberikan susu formula.  

Hal tersebut sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan Riche Mia et al ( 

2018) bahwa praktik pemberian ASI eksklusif tidak ada hubungannya dengan 
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pengetahuan ibu. Peran keluarga dan petugas penolong persalinan memiliki peran 

dalam praktik pemberian ASI eksklusif karena itu peran keluarga perlu ditingkatkan 

sehingga ibu dapat melakukan praktik pemberian ASI eksklusif dan bayi 

mendapatkan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan serta adekuat terutama pada 

bayi yang tinggal diwilayah pedesaan.  

Berdasarkan hasil review yang dilakukan pada 10 artikel diatas dapat ditarik 

kesimpulan terdapat hubungan pengetahuan ibu dengan praktik pemberian ASI 

eksklusif di Indonesia. Hal ini dikarenakan dari 10 artikel berdasarkan jumlah sampel, 

populasi, subjek dan hasil analisis menunjukan bahwa banyak ibu yang memiliki 

pengetahuan berada dibawah rata-rata dan ibu tidak memberikan ASI eksklusif pada 

bayinya.  

Kesepuluh penelitian dalam review ini memiliki perbedaan dibeberapa aspek 

antara lain teknik sampling, jumlah sampel dan metode analisis yang dapat 

mempengaruhi hasil dan kesimpulan yang dihasilkan. Terdapat pula perbedaan 

karakteristik sampel seperti kondisi geografis dan sosial ekonomi yang mungkin 

mempengaruhi kesimpulan pada setiap artikel jurnal.  

 

4. PENUTUP  

Menurut pembahasan yang didapatkan dari metode literature review pada 10 artikel 

mengenai hubungan pengetahuan ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif di 

Indonesia. Terdapat 3 artikel menyimpulkan tidak adanya hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan ibu dengan praktik pemberian ASI eksklusif dan 7 artikel lainnya 

yang menyimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu 

dengan praktik pemberian ASI eksklusif. hal ini didukung oleh beberapa penelitian 

yang menyebutkan bahwa pengetahuan ibu menjadi faktor penting dalam melakukan 

praktik pemberian ASI eksklusif hal ini dikarenakan jika ibu memiliki pengetahuan 

yang baik tentang penting dan manfaat yang akan didapatkan jika memberikan ASI 

secara eksklusif pada bayinya akan menumbuhkan kesadaran ibu untuk menyusui 

secara eksklusif. Saran yang dapat diberikan penulis cakupan ASI eksklusif masih 
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perlu ditingkatkan terutama diwilayah dengan prevalensi lebih rendah dari rata-rata 

nasional. Kemudian, pemberian edukasi, infomasi dan promosi tentang pentingnya 

pemberian ASI Eksklusif dan upaya-upaya lain yang dapat meningkatkan 

pengetahuan ibu perlu dimaksimalkan.   
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