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ABSTRACT
Background: Exclusive breastfeeding coverage in Indonesia tends to be low. Even in Minahasa
district, exclusive breastfeeding coverage over the past 2 years has decreased. Preliminary study
conducted at Sifra Langowan Clinic of East Langowan Subdistrict to 5 postpartum mother,one
breastfeeding mother did not experience breast problem during breastfeeding, while 4 other mothers
experience problems in their breast like breasts swell, breast nipple that did not formed, and low milk
production.
Objective: To figure out the relationship between pregnancy breast care with milk production in
breastfeeding mother at Sifra Langowan Clinic, East Langowan Subdistrict, Minahasa Regency.
Method: This research type is analytic survey with cross-sectional approach. Total sample was 48
respondents. Instrument used is a checklist. Bivariate analysis using Chi-Square test.
Result: The result using Chi-Square test with significance of 0.05 to the relationship of breast care
during pregnancy with breastfeeding production in breastfeeding mother obtained p = 0.000 <0.05.
Conclusion: There is a relationship of prenatal breast care to breastfeeding production in
breastfeeding mothers at the Langowan Sifra Clinic, East Langowan District, Minahasa Regency.
Keywords: Breast Care, Breast Milk Production, Langowan

PENDAHULUAN
Perawatan payudara pada masa kehamilan adalah salah satu bagian penting yang harus
diperhatikan sebagai persiapan untuk menyusui nantinya. Payudara perlu dipersiapkan sejak
sebelum bayi lahir sehingga dapat segera berfungsi dengan baik pada saat diperlukan.
Pengurutan payudara sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan benar karena pengurutan yang
salah dapat menimbulkan kontraksi pada rahim sehingga terjadi kontraksi pada rahim.
Basuhan lembut setiap hari pada areola dan putting susu akan dapat mengurangi retak dan
lecet pada areola tersebut. Karena payudara menegang, sensitif, dan menjadi lebih berat,
maka sebaiknya gunakan penopang payudara (Bra) yang sesuai (1).
Air Susu Ibu (ASI) adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein laktosa, dan
garam-garam organik yang disekresi oleh kedua kelenjar payudara ibu, yang berguna sebagai
makanan utama bagi bayi. ASI sebagai makanan alamiah adalah makanan terbaik yang dapat
diberikan oleh seorang ibu pada anak yang baru dilahirkannya. Komposisinya berubah sesuai
dengan kebutuhan bayi pada setiap saat, yaitu kolostrum pada hari pertama sampai 4-7 hari,
dilanjutkan dengan ASI peralihan sampai 3-4 minggu, selanjutnya ASI matur (2).
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World Health Organization (WHO) merekomendasikan untuk menyusui 6 bulan
pertama kehidupan bayi secara eksklusif. Karena ASI sangat seimbang dalam memenuhi
kebutuhan nutrisi bayi yang baru lahir dan merupakan makanan satu-satunya yang
dibutuhkan selama 6 bulan. Menurut World Health Organization (2010) hanya 40 % dari
seluruh bayi di dunia mendapat ASI untuk jangka waktu enam bulan (3).
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/SK/Menkes/VIII/2004 telah menetapkan
tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pada ibu di Indonesia. Menurut
Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 cakupan ASI eksklusif 0-6 bulan
sebesar 42 %. Sementara itu, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2013
cakupan pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan sebesar 54,3%. Provinsi dengan presentasi
tertinggi yaitu Nusa Tenggara Barat (79,7 %) dan terendah Maluku (25,2 %), sedangkan
Sulawesi Utara berada di posisi terendah keempat dengan presentasi 34,7% (4) .
Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, sebaran cakupan
pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Minahasa pada bayi 0-6 bulan tahun 2013 sebesar
49,61%, tahun 2014 meningkat menjadi 65,8%, tetapi tahun 2015 menurun 52,68%, dan
bahkan tahun 2016 turun menjadi 41,3%. Hal yang berkaitan dengan rendahnya cakupan
pemberian ASI Eksklusif, salah satunya adalah proses untuk mulai menyusui (5).
Studi awal yang dilakukan di Klinik Sifra Langowan kecamatan Langowan Timur,
diperoleh data pada tahun 2016 Ibu hamil sebanyak 460 ibu, Ibu bersalin 306 ibu, ibu nifas
305 ibu, Bayi Baru Lahir 304 bayi, serta Angka Kematian Ibu yaitu 1 ibu yang disebabkan
oleh haemofilia, dan Angka Kematian Bayi yaitu 2 bayi yang disebabkan oleh lahir
premature dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Kemudian Survey dilakukan terhadap 5
ibu nifas yang sedang dirawat di klinik Sifra Langowan didapatkan hasil 1 ibu menyusui
tidak mengalami masalah-masalah pada payudaranya selama masa menyusui, sedangkan 4
ibu lainnya mengalami masalah-masalah pada payudara mereka yaitu seperti payudara
membengkak, putting payudara yang tidak terbentuk, dan produksi ASI yang kurang. Hal ini
disebabkan karena tidak melakukan perawatan payudara selama masa kehamilan
Untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya adalah memberikan pengarahan
tentang perawatan payudara kepada ibu hamil sedini mungkin, melakukan Health Education
melalui penyuluhan – penyuluhan pada ibu hamil yang disertai demonstrasi cara perawatan
payudara pada saat kontrol kehamilan dan kunjungan masa nifas, dimana penyuluhan tepat
pada waktu ibu mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang merupakan
informasi keterpaduan menalar ilmiah dan sistematis. Selain itu juga bias melalui leaflet, alat
peraga, poster – poster dan promosi melalui radio dan media lainnya. Upaya ini dapat
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meningkatkan kemampuan ibu dalam perawatan payudara secara baik dan benar sebagai
upaya preventif terhadap masalah menyusui sehingga proses menyusui dapat berjalan dengan
lancar dan merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi

(6).

Tujuan

penelitian ini untuk mengetahui hubungan perawatan payudara masa kehamilan dengan
produksi ASI pada ibu menyusui di Klinik Sifra Langowan Kecamatan Langowan Timur
Kabupaten Minahasa
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian survey analitik dengan pendekatan crosssectional. Penelitian ini dilakukan di Klinik Sifra Langowan Kecamatan Langowan Timur
Kabupaten Minahasa pada bulan Mei sampai Juni 2017. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah ibu menyusui di Klinik Sifra Langowan Kabupaten Minahasa yang
diambil sepanjang 6 bulan terakhir sebesar 159 ibu. Dalam penelitian ini peneliti mengambil
besar sampel 30 % x 159 = 47,7 = 48 ibu. Sampel pada penelitian ini adalah ibu menyusui
yang sedang dirawat maupun yang berkunjung di Klinik Sifra Langowan Kabupaten
Minahasa. variable bebas (Independent Variable) dalam penelitian ini adalah perawatan
payudara masa kehamilan sedangkan variable terikat (Dependent Variable) adalah produksi
ASI pada ibu menyusui. Instrument dalam penelitian ini ceklist .Analisa data yang
digunakan adalah uji Chi Square.
HASIL
Analisis Univariate
Distribusi umur responden sebagian besar berumur 20-35 tahun berjumlah 31 orang
(64,6%) sedangkan responden yang berumur <20 tahun berjumlah 13 orang (27,1%), dan
umur >35 tahun berjumlah 4 orang (8,3%), pendidikan responden sebagian besar adalah
SMA berjumlah 29 orang (60,4%), sedangkan SMP berjumlah 13 orang (27,1), perguruan
tinggi berjumlah 5 orang (10,4%), dan SD berjumlah1 orang (2,1%), jenis persalinan ibu
menyusui yaitu secara pervaginam sebanyak 47 ibu (97,7%) sedangkan jenis persalinan
secara Sectio caesarea (SC) sebanyak 1 ibu (2,1%), sebagian besar responden melakukan
perawatan payudara masa kehamilan yaitu sebanyak25 ibu (52,1%) dan yang tidak
melakukan perawatan payudara masa kehamilan sebanyak 23 ibu (47,9%), sebagian besar
responden memiliki produksi ASI baik yaitu sebanyak 28 ibu (58,3%) dan yang memiliki
produksi ASI kurang sebanyak 20 ibu (41,7%).
Analisis Bivariate
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Analisis Bivariate untuk menilai apakah ada hubungan antara variabel bebas yaitu
perawatan payudara masa kehamilan dengan variabel terikat yaitu produksi ASI pada Ibu
menyusui. Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan SPSS. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1 . Hubungan Perawatan Payudara Masa Kehamilan dengan Produksi ASI
Perawatan
payudara

Produksi ASI

Dilakukan
Tidak
dilakukan
Jumlah

χ2

Total

Baik
24
4

%
50
8,3

Kurang
1
19

%
2,1
39,6

n
25
23

%
52,1
47,9

28

58,3

20

41,7

48

100

Hasil uji statistik diperoleh data 24 ibu (50%)

30.455

p
0.000

melakukan perawatan payudara

dengan produksi ASI Baik dan 19 ibu (39,6%) tidak melakukan perawatan payudara masa
kehamilan dengan produksi ASI kurang. Dengan analisa data menggunakan uji chi-square
diperoleh nilai χ2

=

30.455 dan nilai p = 0.000. Dengan nilai kemaknaan 0.05 ditemukan

bahwa p = 0.000 < 0.05 dengan demikian dikatakan bahwa Ha diterima, artinya ada
hubungan yang bermakna antara perawatan payudara masa kehamilan demgan produksi ASI
pada Ibu Menyusui di Klinik Sifra Langowan Kecamatan Langowan Timur.
PEMBAHASAN
Perawatan payudara pada masa kehamilan adalah aktivitas yang dilakukan oleh ibu
hamil dalam rangka mempersiapkan diri agar payudara sebagai penghasil ASI terawat
dengan
baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari 48 responden, terdapat 37 ibu (77%) yang
melakukan perawatan secara teratur pada usia kehamilan di atas 36 minggu, 26 ibu (54%)
yang melakukan pemijatan payudara dari pangkal payudara sampai putting, 41 ibu (85%)
memijat payudara menggunakan minyak/baby oil, dan 48 ibu (100%) yang menggunakan
penyangga payudara yang nyaman dan menyangga payudara dengan baik.
Berdasarakan penelitian, dari 48 responden terdapat 25 ibu yang melakukan
perawatan payudara. Menurut data yang diperoleh dari 48 responden, 31 ibu berada pada
usia 20-35 tahun dan yang melakukan perawatan payudara selama masa kehamilan sebanyak
20 ibu, sedangkan responden yang berusia <20 tahun sebanyak 13 ibu dan yang melakukan
perawatan payudara sebanyak 4 ibu dan responden dengan usia >35 tahun sebanyak 4 ibu
dan yang melakukan perawatan payudara hanya 1 ibu.
Umur responden dapat mempengaruhi proses untuk persiapan menyusui dalam hal
ini pelaksanaan perawatan payudara pada masa kehamilan untuk menunjang produksi ASI.
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Umur responden yang melakukan perawatan payudara rata-rata masih dalam kategori usia
produktif yaitu 20-35 tahun, memungkinkan mereka masih mampu untuk mendapat
informasi dan masih bisa mengingatnya kembali. Hasil penelitian yang dilakukan
sebelumnya dengan judul hubungan umur ibu hamil dengan kepatuhan ibu dalam melakukan
perawatan payudara selama kehamilan di BPS Dini Melanie menunjukan bahwa terdapat
hubungan antara umur ibu dengan kepatuhan ibu hamil dalam melakukan perawatan
payudara selama kehamilan (7).
Tingkat pendidikan dari 48 responden sebagian besar lulusan SMA yaitu 29 ibu atau
60,4% (dapat dilihat pada gambar 3). Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi persepsi seseorang untuk menerima ide-ide dan teknologi yang baru.
Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan bertambah pengalaman yang
mempengaruhi wawasan dan pengetahuan

(8).

Dihubungkan dengan pelaksanaan perawatan

payudara dari 48 responden, dengan tingkat pendidikan SMA didapatkan hasil 17 ibu
melakukan perawatan payudara masa kehamilan, 4 ibu lulusan SMP, dan 4 ibu
berpendidikan tinggi. Menurut penelitian yang berjudul Pengetahuan Ibu Hamil Trimester
III tentang Perawatan Payudara di Klinik Pratama Bina sehat Kasihan Yogyakarta dengan
hasil penelitian yaitu sebagian besar responden yang melakukan perawatan payudara adalah
responden yang memiliki pendidikan menengah ke atas (7). Hal ini sejalan dengan penelitian
sebelumnya yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu tentang ASI mempunyai
hubungan yang signifikan dengan perilaku perawatan payudara

(9).

Produksi ASI dapat

meningkat atau menurun tergantung dari stimulasi pada kelenjar payudara. Faktor-faktor
yang mempengaruhi pembentukan dan produksi ASI salah satunya adalah perawatan pada
masa kehamilan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari 48 responden, terdapat 41 ibu (85%) yang
merasa payudara penuh sebelum menyusui, 45 ibu (93%) yang merasa payudara lembek dan
kosong setelah menyusui, 31 ibu (64%) yang merasa geli karena aliran ASI setiap kali bayi
mulai menyusui, 48 ibu (100%) yang mengaku bayinya tenang setelah menyusu, 38 ibu
(79%) yang merasa tenang, rileks, ataupun merasa haus setelah selesai menyusui, dan 43 ibu
(89%) mengaku ASI menetes dari payudara jika tidak disusukan.
Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 48 responden diperoleh 28 ibu (58,3%)
memiliki produksi yang baute1ik dan 20 ibu (41,7%) memiliki produksi ASI kurang. Pada
pengelompokan responden dengan produksi ASI baik berdasarkan umur diperoleh ibu yang
berumur <20 tahun 6 orang (21,43%), umur 20-35 tahun 21 orang (75%), dan umur >35
tahun 1 orang (3,57 %). Sedangkan pengelompokan responden berdasarkan jenis persalinan
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diperoleh hasil bahwa 28 ibu (100%) dengan proses persalinan pervaginam. Hal ini sejalan
dengan hasil penelitian tentang determinan produksi ASI pada ibu menyusui yang
memperoleh hasil bahwa ada hubungan antara jenis persalinan dengan produksi ASI (10).
Perawatan payudara yang dilakukan pada usia kehamilan di atas 36 minggu,
dilakukan secara teratur dengan cara pengurutan dari pangkal payudara sampai pada putting,
menggunakan minyak/baby oil, serta menggunakan penyangga payudara yang dapat
menyangga payudara dengan baik akan menghasilkan payudara yang terawat baik dan
membantu meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui. Hasil penelitian ini didapatkan
bahwa 25 responden dari 48 responden melakukan perawatan payudara masa kehamilan dan
24 diantaranya memiliki produksi ASI yang baik pada saat menyusui. Hal ini sejalan dengan
penelitian dengan judul Hubungan Perawatan Payudara dengan Kelancaran Pengeluaran ASI
pada Ibu Post Partum di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang
menyatakan ada hubungan antara perawatan payudara dengan kelancaran produksi ASI (11).
Penelitian lain yang dilakukan sebelumnya yang dilakukan menunjukan bahwa ada
hubungan antara perawatan payudara dengan produksi ASI

(10,12).

Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan tentang hubungan perawatan payudara dengan pemberian ASI
Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Martapura menunjukkan bahwa ibu yang melakukan
perawatan payudara dapat meningkatkan pemberian ASI eksklusif 5X lebih besar
dibandingkan ibu yang tidak melakukan perawatan payudara (13).
Berdasarkan uji statistic Chi Square dengan nilai kemaknaan 0.05 ditemukan bahwa
P = 0,000 < 0.05 dengan demikian dikatakan bahwa Ha diterima, artinya ada hubungan yang
bermakna antara perawatan payudara masa kehamilan demgan produksi ASI pada Ibu
Menyusui di Klinik Sifra Langowan Kecamatan Langowan Timur.
Sesuai dengan pendapat dari para dokter yang terhimpun dalam Perkumpulan
Perinatologi Indonesia (PERINASIA), dikatakan bahwa persiapan menyusui pada masa
kehamilan penting untuk dilakukan agar bila terdapat kelainan yang berkaitan dengan proses
menyusui nantinya dapat segera dikoreksi, karena ibu yang menyiapkan diri sejak dini akan
lebih siap menyusui bayinya (8).
Hal ini dapat dilihat dari 25 ibu yang melakukan perawatan payudara pada masa
kehamilan, 24 ibu memiliki produksi ASI yang baik, sedangkan 23 ibu yang tidak
melakukan perawatan payudara, 19 diantaranya memiliki produksi ASI yang kurang. Jadi,
perawatan payudara pada masa kehamilan perlu dilakukan untuk menghasilkan payudara
yang terawat baik dan membantu meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui guna
keberhasilan pemberian ASI eksklusif.
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KESIMPULAN
1. Sebagian besar responden melakukan perawatan payudara masa kehamilan dan 96%
diantaranya memiliki produksi ASI baik.
2. Ibu yang tidak melakukan perawatan payudara masa kehamilan dan memiliki produksi
ASI yang baik hanya sebesar 21%.
3. Ada hubungan perawatan payudara masa kehamilan dengan produksi ASI di klinik Sifra
Langowan Kecamatan Langowan Timur.
SARAN
1. Bagi Tempat Penelitian
Untuk mempersiapkan ibu pada masa kehamilan dengan memberikan informasi tentang
pelaksanaan perawatan payudara pada masa kehamilan juga untuk membantu program
kesehatan ibu dan anak khususnya pada ibu menyusi untuk meningkatkan produksi ASI
sehingga cakupan pemberian ASI eksklusif dapat meningkat.
2. Bagi Responden
Sebagai bahan masukan bagi ibu-ibu hamil agar rajin melakukan perawatan payudara
pada masa kehamilan ketika umur kehamilan diatas 36 minggu dan menambah
pengetahuan tentang manfaat perawatan payudara untuk meningkatkan produksi ASI.
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