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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Air Susu Ibu (ASI)  merupakan makanan terbaik untuk bayi yang 

diciptakan Tuhan, karena kandungannya yang kaya akan nutrisi, vitamin, 

mineral, zat antibodi yang sesuai dengan kebutuhan bayi (Roesli, 2010). 

Pemberian ASI pada bayi sangatlah penting sejak lahir hingga usia enam 

bulan tanpa tambahan makanan atau susu formula lainnya. Pemberian ASI 

selama enambulan tersebut dikenal sebagai ASI Eksklusif dan telah 

direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO). 

Berdasarkan data statistik WHO pada tahun 2012, hanya 39% bayi 

berusia kurang dari enam bulan di dunia yang mendapatkan ASI eksklusif, 

sedangkan di negara Cina memiliki tingkat menyusui eksklusif hanya 28%. 

Angka global ini meningkat dengan sangat perlahan selama beberapa dekade 

terakhir, sebagian karena rendahnya tingkat menyusui di beberapa negara 

maju (Smerdon & Wallace, 2013). 

Di Indonesia dukungan pemerintah terhadap pemberian ASI terdapat 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemerintah yang 

menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak 

dilahirkan sampai dengan berusia enam bulan dengan memperhatikan 

pertumbuhan dan perkembangannya. Pencapaian pemberian ASI eksklusif 

berfluktuasi dari tahun 2011- 2013 sebagai berikut, 65,87%  pada tahun 2011, 
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53,78% pada tahun 2012, 57,63% pada tahun 2013 (BPS & Depkes 2014). 

Sedangkan pencapaian pemberian ASI eksklusif berdasarkan provinsi di 

Indonesia sebesar 52,3%, tidak mencapai target 80% dari yang diprogramkan 

(DepKes, 2014). 

Kenyataannya ada sebagian ibu tidak dapat memberikan ASI eksklusif 

karena berbagai faktor diantaranya bayi kesulitan dalam menghisap, keadaan 

puting susu ibu yang tidak menunjang, ibu bekerja, promosi susu pengganti 

ASI dan tidak ada produksi ASI atau produksi ASI sedikit sehingga tidak 

memenuhi kebutuhan bayinya (Siregar, 2014). 

Siloam Hospitals Kebon Jeruk di ruang Bashan (kebidanan) diperoleh 

data pada laporan tahun 2016 pencapaian pemberian ASI untuk bayi yang 

dirawat di Siloam Hospitals Kebon Jeruk belum mencapai 100%, ditemukan 

sekitar 60% ibu tidak dapat memberikan ASI karena masalah yang sama yaitu 

kurangnya produksi ASI sebesar 38% (Amarille, 2016). Faktor lain yang 

menghambat pemberian ASI eksklusif karena 25% pasien mengeluh nyeri 

saat menyusui, 20% pasien mengeluhkan kecemasan dan ketakutan produksi 

ASI yang kurang, dan 12% pasien mengatakan tidak mengetahui atau tidak 

paham cara posisi dan perlekatan saat menyusui.  

Faktor-faktor yang dapat menghambat kegagalan pemberian ASI 

eksklusif pada bayi, sering dikarenakan kurangnya produksi ASI mengalir 

lancar dan deras (Perinasia, 2012). Tehnik untuk meningkatkan produksi ASI 

salah satunya adalah Hands-On Pumping (HOP) yang merupakan salah satu 

intervensi keperawatan di pelayanan kesehatan. Tehnik HOP adalah tehnik 
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memerah menggunakan tangan dengan mengandalkan kekuatan ibu jari dan 

telunjuk jari (Perinasia, 2012).  

Menurut Jiang et al, di Cina kombinasi antara menyusui langsung dan 

ASI perah dengan mesin dapat meningkatkan produksi ASI, karena pada saat 

menyusui langsung terjadi bonding yang dapat membantu dan merangsang 

Milk Ejection Refleks (MER). Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut 

peneliti ingin melihat pengaruh HOP terhadap produksi ASI. Letak perbedaan 

antara penelitian Jiang, et al (2015) dengan penelitian ini adalah populasi ibu 

post partum di Indonesia, sedangkan penelitian Jiang dilakukan pada ibu ras 

cina. Selain itu, peneliti Jiang menguji pengaruh menyusui langsung dengan 

ASI perah dengan mesin, sedangkan pada penelitian ini hanya menguji ibu 

menyusui  langsung dengan HOP terhadap produksi ASI. 

Memerah ASI saat awal kelahiran perlu dilakukan untuk meningkatkan 

produksi ASI, hal ini sudah dilakukan oleh ibu-ibu menyusui terutama yang 

bekerja. Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang keberhasilan menyusui 

dan ASI ekspresi, oleh karenanya peneliti ingin meneliti pengaruh dari tehnik 

HOP terhadap produksi ASI dan untuk meningkatkan angka ibu ASI eksklusif 

di ruang perawatan Bashan (Kebidanan) Siloam Hospitals Kebon Jeruk. 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Hands-On Pumping (HOP) terhadap 

Tingkat Produksi Air Susu Ibu (ASI) pada Ibu Post Partum di Siloam 

Hospitals Kebon Jeruk” akan peneliti lakukan pada tanggal 5 Desember 2017 

sampai dengan 24 Januari 2018 dengan tiga hari obsevasi jumlah ASI pada 

ibu post partum. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Fenomena  yang ada menunjukkan masih rendahnya pemberian ASI 

eksklusif di berbagai negara dikarenakan kurangnya dukungan untuk ibu 

menyusui dari lingkungan sekitar (Smerdon & Wallace, 2013). Di Siloam 

Hospitals Kebon Jeruk didapat data laporan ruang Bashan pada tahun 2016 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain cemas dan takut, nyeri, 

tidak paham posisi dan perlekatan dan produksi ASI kurang (Amarille, 2016). 

Masalah tertinggi adalah produksi ASI kurang, sehingga peneliti ingin meneliti 

lebih lanjut cara mengatasi hal tersebut dengan melihat pengaruh HOP 

terhadap tingkat produksi ASI ibu post partum. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh HOP terhadap 

produksi ASI pada ibu Post Partum di ruang Bashan di Siloam Hospitals 

Kebon Jeruk. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1) Mengidentifikasi karakteristik responden  

2) Mengidentifikasi pengaruh HOP terhadap produksi ASI  ibu post partum 

pada kelompok intervensi 

3) Mengidentifikasi produksi ASI ibu post partum pada kelompok kontrol. 

4) Mengidentifikasi perbedaan produksi ASI ibu post partum pada 

kelompok intervensi HOP dengan kelompok kontrol. 
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1.4 Pertanyaan Penelitian  

1.4.1 Bagaimana karakteristik responden yang ASI. 

1.4.2 Bagaimana pengaruh intervensi HOP pada produksi ASI ibu post 

partum pada kelompok intervensi. 

1.4.3 Bagaimana produksi ASI  ibu post partum pada kelompok kontrol. 

1.4.4 Apakah ada perbedaan produksi ASI ibu post partum pada kelompok 

intervensi HOP dengan kelompok kontrol. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

mengenai cara meningkatkan produksi ASI bagi pasien dan keluarga sehingga 

ibu dan keluarga mampu mengoptimalkan pemberian ASI eksklusif pada bayi 

sebagai sumber nutrisi utama. 

1.5.1  Manfaat Teoritikal 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan 

keperawatan maternitas tentang HOP yang dapat meningkatkan produksi 

ASI. 

5.1.2 Manfaat praktis 

1) Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada lembaga 

pendidikan keperawatan mengenai HOP. 

2) Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya  

mengenai HOP dengan desain penelitian yang lebih beragam.  

3) Perawat Siloam Hospitals Kebon Jeruk 
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Dapat meningkatkan keterampilan, ilmu pengetahuan dan mutu 

pelayanan perawatan keperawatan yang berdampak pada meningkatnya 

sasaran mutu khususnya di ruang Bashan (kebidanan) Siloam Hospitals 

Kebon Jeruk. 

4) Manfaat bagi pasien 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

mengenai cara meningkatkan produksi ASI bagi pasien dan keluarga 

sehingga ibu dan keluarga mampu mengoptimalkan pemberian ASI pada 

bayi sebagai sumber nutrisi utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




