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Intisari 

 

Latar belakang : Pencapaian ASI Eksklusif di Indonesia menurut Kemenkes Kesehatan 

RI tahun 2015 belum mencapai 80%. Berdasarkan Data Dinas Kesehatan tahun 2017 di 
Kota Samarinda menyatakan bahwa Puskesmas Wonorejo merupakan Puskesmas dengan 

ASI eksklusif terendah kedua di Samarinda dengan persentase (50,0%). Adapun beberapa 

factor keberhasilan pemberian ASI eksklusif yaitu factor pelayanan petugas kesehatan, 
pengetahuan dan keterampilan ibu, fasilitas menyusui ditempat kerja, dan pemasaran susu 

formula. Beberapa wilayah di Indonesia sudah mulai mengadakan ruang laktasi seperti di 

tempat umum, dan tempat kerja. Namun untuk penggunaannya sendiri masih terdibilang 

minim. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan fasilitas ruang laktasi yang 
masih belum memadai.  

Tujuan penelitian: tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kelengkapan ruang 

laktasi terhadap pemberian ASI ekslusif di Puskesmas Wonorejo Kota Samarinda. 
Desain penelitian : desain penelitian ini adalah Cross Sectional dengan rancangan 

Observasional, populasi adalah ibu menyusui yang datang berkunjung ke Puskesmas 

Wonorejo dengan membawa bayinya. Teknik pengambilan sampel dengan consecutive 

sampling sebanyak 59 orang. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan Kuisioner. 

Hasil penelitian : hasil penelitian ini diperoleh tidak adanya hubungan yang signifikan 

antara kelengkapan ruang laktasi terhadap pemberian ASI eksklusif  (p-value = 0,131) 
dengan α = 0,05%. 

Kesimpulan : fasilitas ruang laktasi di Puskesmas Wonorejo sudah cukup memadai. 

Namun kelengkapan fasilitas di ruangan tersebut masih belum memenuhi standar minimal 
menurut Permenkes RI no.15 tahun 2013. Penelitian ini diperoleh hasil tidak ada hubungan 

kelengkapan fasilitas ruang laktasi terhadap pemberian ASI eksklusif. 
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Abstract 

 

Background : The achievement of Exclusive ASI in Indonesia according to the Ministry of 

Health of the Republic of Indonesia in 2015 has not reached 80%. Based on the 2017 

Health Office data in Samarinda City stated that the Wonorejo Health Center is the second 

lowest exclusive breastfeeding health center in Samarinda with a percentage (50.0%). As 

for several factors the success of exclusive breastfeeding is the factor of health care 

workers, mother's knowledge and skills, breastfeeding facilities at work, and marketing of 

formula milk. Several regions in Indonesia have started to hold lactation rooms such as in 

public places and workplaces. But for its own use it is still minimal. This is due to the lack 

of knowledge and lactation room facilities that are still inadequate. 

Objective : the purpose of this study was to determine the relationship between the 

completeness of the lactation room for exclusive breastfeeding at the Wonorejo Health 

Center in Samarinda City. 

Design : the design of this study was Cross Sectional with an Observational design, the 

population was breastfeeding mothers who came to visit the Wonorejo Community Health 

Center with their babies. The study using consecutive

 sampling with sample size 59 people. The measuring instrument used in this study is using 

questionnaires. 

Result : the results of this study obtained no significant relationship between the 

completeness of the lactation room for exclusive breastfeeding (p-value = 0.131) with α = 

0.05%. 

Conclusion: Lactation room facilities at Wonorejo Health Center are sufficient. However, 
the completeness of the facilities in the room still does not meet the minimum standards 

according to the Republic of Indonesia Minister of Health Regulation No. 15 of 2013. The 

results of this study showed that there was no relationship between lactation room facilities 

and exclusive breastfeeding. 

Keywords : lactation room facilities, exclusive breastfeeding 
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Pencapaian ASI Eksklusif di Indonesia belum mencapai 80%. Berdasarkan 

laporan SDKI tahun 2013 pencapaian ASI eksklusif adalah 42%. Sedangkan, 

berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2014, cakupan pemberian 

ASI 0-6 bulan hanyalah 54,3%, (Pusdatin, 2015). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2017, 

cakupan ASI ekslusif terendah pertama terlihat pada puskesmas Harapan Baru 

sebesar 46.1%, terendah kedua pada Puskesmas Wonorejo sebesar 50.0% dan 

terendah ketiga yaitu pada Puskesmas Karang Asam sebesar 60.3% (Dinas 

Kesehatan Kota Samarinda, 2017). 

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan 

Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang ASI Eksklusif menyebutkan bahwa 

pemerintah, keluarga dan masyarakat harus mendukung pemberian ASI eksklusif. 

Penyelenggara tempat sarana umum serta pengurus tempat kerja harus 

menyediakan fasilitas yang mendukung program ASI Eksklusif yaitu Ruang 

Laktasi. Pada tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 

tentang tata acara penyediaan fasilitas khusus menyusui atau memerah air susu ibu 

seperti ruang laktasi. Penggunaan ruang laktasi di Indonesia masih terbilang minim, 

hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan fasilitas ruang laktasi yang 

belum memadai. Menurut Pratiwi (2016), terdapat dua faktor yang berhubungan 

dengan ruang laktasi, diantaranya adalah pengetahuan tentang manajemen laktasi 

dan dukungan lingkungan kerja (dukungan dari atasan, rekan kerja dan sesama ibu 

menyusui). Dengan adanya dua faktor tersebut, diharapkan partisipasi ibu dalam 

menggunakan ruang laktasi meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Kelengkapan Fasilitas 

Ruang Laktasi Terhadap Pemberian ASI Ekslusif di Puskesmas Wonorejo 

Samarinda”. 

A. METODE PENELITIAN  

Variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah variabel independen 

yaitu fasilitas ruang laktasi dan variabel dependen yaitu pemberian ASI eksklusif. 

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara. 
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Peneliti mendatangi setiap ibu menyusui yang datang berkunjung ke Puskesmas 

Wonorejo baik melakukan pemeriksaan maupun vaksin kemudian meminta ibu 

untuk mengisi kuisioner. Sebelumnya, untuk memastikan bahwa partisipan 

penelitian ini memenuhi kualifikasi, peneliti melakukan wawancara terhadap 

responden. Partisipan dari penelitian ini adalah ibu menyusui yang membawa 

bayinya berkunjung ke Puskesmas Wonorejo yang berjumlah 59 orang. 

Pengambilan sampel dilakukan ketika para responden sedang menunggu maupun 

selesai melakukan pemeriksaan di Puskesmas Wonorejo. Peneliti menjelaskan 

bahwa kegiatan pengambilan data ini tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap 

responden dan menekankan bahwa identitas responden tetap terjaga. Semua 

responden telah mengisi inform consent sebelum mereka mengisi kuesioner yang 

dibagikan oleh peneliti. Dari kuisioner ASI eksklusif diperoleh nilai uji validitas r 

hitung > 0,468 dan nilai reliabilitas alpha cronbach’s 0,945, serta kuisioner ruang 

laktasi diperoleh nilai r hitung > 0,468 dan nilai reliabilitas alpha cronbach’s 0,901. 

Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan pendekatan Cross 

Sectional.  

B. HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Tabel 1: Distribusi Frekuensi Karakteristik Usia Ibu 

Sumber : Data Primer, 2019 

Tabel 1 menjelaskan bahwa dari 59 responden ibu yang menyusui sebagian besar 

responden berusia 25-35 tahun (51,0%), sebanyak (20,3%) responden berusia 35-

45 tahun, dan sebagian kesil responden (18,6%) berusia dibawah 25 tahun. 

Tabel.2 Dristribusi Frekuensi Karakteristik Usia Bayi 

 

Sumber : Data Primer, 2019 

Tabel.2 menjelaskan bahwa dari 59 

responden sebagian besar bayi yang diberi 

ASI berusia 12-24 bulan sebanyak (59,1%) dan sebagian kecil bayi yang masih 

diberi ASI berusia 6-12 bulan sebanyak (44,1%).  

Tabel.3 Distribusi frekuensi karakteristik Pendidikan 

Karakteristik (n) (%) 

Usia Ibu 

< 25 tahun 

25-35 tahun 

35-45 tahun 

 

 

11 

36 

12 

 

18,6 

51,0 

20,3 

 

Karakteristik (n) (%) 

Usia Bayi 

6-12 bulan 

12-24 bulan 

 

26 

33 

 

44,1 

55,9 
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Sumber : Data Primer, 2019 

Tabel.3 menjelaskan bahwa dari 59 

responden sebagian besar ibu menyusui 

memiliki latar belakang pendidikan SMA 

(40,7 %), sebanyak (35,6%) lulusan perguruan tinggi, sebanyak (13,6%) 

berpendidikan SD, dan sebagian kecil (13,6%)  

berpendidikan SMP. 

Tabel.4 Distribusi Frekuensi Karakteristik Pekerjaan 

Sumber : Data Primer, 2019 

Tabel.4 menjelaskan bahwa karakteristik 

pekerjaan ibu dari 59 responden sebagian 

besar merupakan Ibu Rumah Tangga (IRT) 

(93,2%) dan sebagian kecil merupakan karyawan swasta (6,8%). 

Tabel.5 Distribusi Frekuensi Karakteristik Jumlah Anak 

Sumber : Data Primer, 2019 

Tabel.5 menjelaskan bahwa jumlah anak 

yang dimiliki dari 59 responden sebagian 

besar berjumlah 1-2 anak (69,5%) dan 

sebagian kecil berjumlah lebih dari 2 anak (30,5%). 

Tabel.6 Distribusi Frekuensi Karakteristik Fasilitas Ruang Laktasi 

Sumber : Data Primer, 2019 

Tabel.6 menjelaskan bahwa dari 59 

responden, sebagian besar responden 

menjawab fasilitas ruang laktasi lengkap 

(84,7%) dan sebagian kecil  (15,3%) menjawab tidak lengkap. 

Tabel.7 Distribusi Frekuensi Karakteristik ASI Eksklusif 

Sumber : Data Primer, 2019 

Tabel.7 menjelaskan bahwa dari 59 

responden, sebagian besar responden 

Karakteristik (n) (%) 

Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA 

Perguruan Tinggi 

 

8 

6 

24 

21 

 

13,6 

10,2 

40,7 

35,6 

Karakteristik (n) (%) 

Pekerjaan 

IRT 

Swasta 

 

55 

4 

 

93,2 

6,8 

Karakteristik (n) (%) 

Jumlah Anak 

1-2 anak 

>2 anak 

 

41 

18 

 

69,5 

30,5 

Karakteristik (n) (%) 

Ruang Laktasi 

Lengkap 

Tidak Lengkap 

Total 

 

50 

9 

59 

 

84,7 

15,3 

100,0 

Karakteristik (n) (%) 

Pemberian ASI 

Ekslusif 

ASI Eksklusif 

Tidak ASI Eksklusif 

Total 

 

 

40 

19 

59 

 

 

67,8 

32,2 

100,0 
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memberikan ASI eksklusif (67,8%) dan sebagian kecil (32,2%) tidak memberikan 

ASI eksklusif. 

PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden  

Berdasarkan studi pendahuluan hubungan kelengkapan fasilitas ruang laktasi 

terhadap pemberian ASI eksklusif (40,7%) ibu menyusui berpendidikan SMA. Hal 

ini sejalan dengan teori menurut Notoadtmodjo (2003), bahwa tingkat pendidikan 

sangat berpengaruh terhadap pengetahuan, khususnya dalam pembentukkan 

perilaku, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi tingkat 

kesadaran seseorang tentang sesuatu hal dan semakin matang perkembangan 

seseorang untuk mengambil sebuah keputusan. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ibu yang memberikan ASI eksklusif 

sebanyak 55 orang (93,2%) berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Hal ini 

didukung dengan IDAI (2010) yang mengatakan bahwa salah satu penyebab 

kegagalan menyusui yaitu faktor ibu bekerja. Dimana ibu yang bekerja memiliki 

waktu cuti yang pendek, waktu istirahat yang singkat saat bekerja sehingga ibu 

tidak memiliki waktu yang cukup untuk memerah ASI.  

Menurut kriteria usia ibu, sebanyak 36 orang (51,0%) berusia 25-35 tahun, 

hal ini sesuai dengan Ebrahim (1978) yang dikutip oleh Yamin (2007) didalam 

Syamsiah (2018) dikatakan usia reproduksi sehat atau aman untuk kehamilan, 

persalinan, dan menyusui adalah 20-30 tahun. Umur 20-35 tahun adalah kelompok 

umur paling baik untuk kehamilan sebab secara fisik sudah cukup kuat, dari segi 

mental pun sudah cukup dewasa. Umur > 35 tahun dianggap sudah berbahaya bagi 

ibu untuk hamil, sebab secara fisik jika jumlah kelahiran cukup sudah mulai 

menurun kesehatan reproduksinya apalagi banyak atau lebih dari tiga, dan 

kemampuan ibu untuk menyusui yang usianya lebih tua, produksi ASI nya lebih 

rendah daripada yang usianya lebih mudah (Agam dkk, 2011). 

Pada penelitian ini juga diperoleh sebanyak 41 orang (69,5%) ibu yang 

menyusui memiliki jumlah jumlah anak 1-2 orang. Hal ini didukung oleh penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa ibu yang memiliki jumlah anak   1-2 orang 
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akan memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pemberian ASI eksklusif pada 

paritas sebelumnya (Mabud, Nurma Hi, 2014). 

2. Identifikasi Kelengkapan 

Fasilitas Ruang Laktasi dan Penggunaannya 

Hasil penelitian ini menyatakan sebanyak (84,7%) ibu yang menyusui dan 

menggunakan fasilitas ruang laktasi mengatakan ruangan tersebut memiliki fasilitas 

yang lengkap dan sebanyak (16,3%) ibu yang menggunakan ruangan tersebut 

mengatakan tidak lengkap. Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Badriah (2017) yang mengatakan bahwa fasilitas ruang laktasi di beberapa 

rumah sakit umum di Surakarta dikatakan belum memiliki fasilitas yang lengkap 

sesuai standar permenkes RI nomor 15 tahun 2013.  

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti dilapangan peyebab fasilitas 

kelengkapan ruang laktasi di Puskesmas Wonorejo masih belum memenuhi 

standart dikarenakan tidak adanya lokasi yang memadai untuk dilakukan 

pembangunan ruang laktasi yang sesuai Permenkes no.15 tahun 2013. Adapun 

ruang laktasi dibangun tepat dipojok tengah antara ruangan imunisasi dan ruang 

aula dengan ukuran yang belum mencapai 300 cm x 300 cm, sehingga untuk 

memenuhi beberapa kelengkapan masih belum dapat dipenuhi.  

Berdasarkan penelitian kelengkapan fasilitas ruang ;aktasi terhadap 

pemberian ASI eksklusif diperoleh hasil bahwa ruang laktasi di Puskesmas 

Wonorejo sudah cukup baik untuk dapat digunakan oleh ibu menyusui. 

3. Hubungan Kelengkapan Fasilitas Ruang Laktasi terhadap Pemberian ASI 

Eksklusif  

Penelitian ini menunjukan tidak adanya hubungan antara kelengkapan 

fasilitas ruang laktasi terhadap pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja 

Puskesmas Wonorejo Tahun 2019 dengan nilai p Value = 0,131 > (α = 0,05). 

Berdasarkan hasil data statistik ibu menyusui yang memberikan ASI 

eksklusif yaitu sebanyak (67,8%) dan yang tidak ASI esklusif sebanyak (32,2%). 

Sebanyak 19 orang ibu yang tidak ASI eksklusif mengatakan bahwa ibu mengalami 

beberapa penyebab yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif kepada bayinya 

seperti putting susu tenggelam, air susu tidak langsung keluar, dan ibu yang bekerja. 
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Hal ini sejalan dengan Wahyuningsih (2017) bahwa penyebab kegagalan ASI 

eksklusif diantaranya dapat dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor fisik, faktor 

emosional, dan faktor pengetahuan.  

Berdasarkan data hasil statistik ibu yang menyusui secara eksklusif 

sebanyak (72,0%) mengatakan ruang laktasi lengkap, dan sebanyak (44,4%) ibu 

yang menyusui secara ekslusif mengatakan ruang laktasi tidak lengkap.  

Penelitian ini menunjukkan tersedianya ruang laktasi ditempat pelayanan 

kesehatan memang dibutuhkan bagi ibu menyusui terutama bagi ibu yang 

membawa bayinya ke puskesmas untuk periksa maupun yang ingin melakukan 

vaksin. Ibu akan menggunakan ruang tersebut ketika bayi mulai rewel ataupun 

menangis. Maka dari itu, ibu yang menggunakan ruangan tersebut hanya berfokus 

pada kenyamanan bayinya dan tidak berfokus pada kelengkapan fasilitas yang ada 

di ruangan tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa ibu yang menyusui secara 

eksklusif tidak terpengaruh dengan adanya fasilitas yang lengkap dan sesuai dengan 

standart minimal menurut Permenkes no.15 tahun 2013 dan tidak lengkap seperti 

ruangan tersebut masih belum sesuai dengan ukuran minimal yaitu 300 cm x 300 

cm, tidak adanya meja tulis, dan tidak ada karpet/ambal. 

Selain itu, penelitian ini didapatkan tidak adanya hubungan antara kelengkapan 

fasilitas ruang laktasi terhadap pemberian ASI eksklusif juga disebabkan oleh 

faktor ingatan ibu yang dimana peluang ibu lupa pernah menggunakan ruangan 

tersebut dapat menjadi salah satu alasan tidak adanya hubungan kelengkapan 

fasilitas ruang laktasi terhadap pemberian ASI eksklusif.  

C. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Karakteristik responden berdasarkan usia ibu yang menyusui sebanyak (51,0%) 

berusia 25-35 tahun, sebagian besar bayi yang diberi ASI berusia 12-24 bulan 

sebanyak (59,1%), sebagian ibu menyusui berpendidikan SMA (40,7%),, 

sebagian besar responden berkerja sebagai ibu rumah tangga (IRT) (93,2%), 

sebanyak (69,5%) responden memiliki anak yang berjumlah 1-2 anak. dan ibu 

yang memberikan ASI eksklusif kepada bayi sebanyak (67,8%). 
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2. Sebanyak (84,7%) responden menilai ruang laktasi tersebut lengkap dan 

sebanyak (15,3%) responden mengatakan ruang laktasi tidak lengkap.  

3. Tidak ada hubungan antara kelengkapan fasilitas ruang laktasi dengan 

pemberian ASI Eksklusif di wilayah kerja puskesmas wonorejo tahun 2019. 

Saran  

1. Bagi responden disarankan untuk tetap menggunakan ruang laktasi untuk 

mendukung tercapainya ASI eksklusif dan memberikan ASI saja selama 0-6 

bulan. 

2. Bagi Puskesmas dan tenaga kesehatan perlunya untuk melengkapi ruang l;aktasi 

yang sesuai dengan permenkes RI nomor 15 tahun 2015, memberikan 

pendidikan kesehatan tentang perilaku menyusui yang benar, memberitahu letak 

ruang laktasi,  serta mempromosikan ruang laktasi dan cara penggunaan ruang 

laktasi.  

3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat lebih memvalidasi keakuratan penggunaan 

ruang laktasi dengan mengadakan absensi sebagai dokumentasi penggunaan 

ruangan tersebut. 
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