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ABSTRAK  
 

HUBUNGAN FREKUENSI MENYUSUI DENGAN PRODUKSI ASI 
 

Endang Sri Wahyu Ningsih1, Melania Asi2,, Heyrani2 

 

Latar Belakang : Air susu ibu dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, imunologi 
dan psikologis. Frekuensi menyusui dengan produksI ASI sangat erat kaitannya 
karena semakin sering bayi menyusui dapat meningkatkan Hormon prolaktin 
sehingga dapat meningkatkan produksi ASI. Tujuan : Apakah ada hubungan 
frekuensi menyusui dengan produksi ASI. Metode penelitian : Literature Review 
dilakukan berdasarkan issue, metodologi, persamaan dan jurnal penelitian. 
Jurnal yang digunakan sebanyak 5 jurnal  masing-masing menggunakan metode 
penelitian cross sectional. Hasil Penelitian : Berdasarkan 5 jurnal ditemukan 
bahwa terdapat hubungan frekuensi menyusui dengan produksi ASI. 
Kesimpulan : Hasil Literature Review menunjukkan bahwa frekuensi menyusui 
berpengaruh terhadap produksi ASI yang memiliki frekuensi menyusui lebih 
sering dibandingkan dengan ibu yang frekuensi menyusui nya kurang. 
Kata Kunci : Frekuensi Menyusui dan Produksi Asi 
            
1. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Kebidanan  
2. Dosen Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Kebidanan 

 
Abstract  

  
RELATIONSHIP FREQUENCY BREASTFEEDING WITH BREAST MILK 

PRODUCTION 
  

Endang Sri Wahyu Ningsih1, Melania Asi2,, Heyrani2 
  

Background : Breast milk can meet the needs of infant, immunology and 
psychological nutrition. The frequency of breastfeeding with breast milk is very 
closely related because more frequent breastfeeding babies can increase the 
prolacine hormone so that it can increase breast milk production. Objectives : 
whether there is a frequency relation breastfeeding with breast milk production. 
Research methods : Literatire Riview is carried out based on issues, 
methodologies, equations and research journals. Of the 6 journals used each of 
them use a cross sectional research method. Research result : Based on 6 
journals found that there is a frequency relation of breastfeeding with breast milk 
production. Conclusion : The results of the literature Riview shows that the 
frequency of breastfeeding affects the production because mothers who have a 
good frequency of breastfeeding on the baby have a smooth production OF 
breast milk compared to mothers who have poor breastfeeding frequency. 
  
Keywords : Breastfeeding frequency and breast milk production 
                                                                                                                        
1. Kendari University students Department of Obstetrics 
2. Kendari Police College in obstetrician department 
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LATAR BELAKANG 
Kebutuhan nutrisi terbaik 

bagi bayi selama 6 bulan pertama 
adalah Air Susu Ibu (ASI). Di dalam 
ASI mengandung nutrisi alamiah 
untuk kebutuhan energi dan zat 
yang dibutuhkan selama 6 bulan 
pertama kehidupan bayi. Seorang 
ibu sering mengalami masalah 
dalam pemberian ASI Eksklusif, 
salah satu kendala utamanya yakni 
produksi ASI yang tidak lancar. Hal 
ini akan menjadi faktor penyebab 
rendahnya cakupan pemberian ASI 
eksklusif kepada bayi baru lahir 
(Safitri, 2016). 

Pemberian ASI sangat 
penting bagi tumbuh kembang yang 
optimal baik fisik maupun mental 
dan kecerdasan bayi. Pemberian 
ASI eksklusif perlu mendapat 
perhatian para ibu, keluarga, 
masyarakat dan tenaga kesehatan 
agar proses menyusui dapat 
terlaksana dengan benar. Cara 
pemberian makanan pada bayi yang 
baik dan benar adala menyusui bayi 
secara eksklusif sejak lahir sampai 
dengan umur 6 bulan, bayi dapat 
makanan pendamping ASI yang 
bergizi sesuai dengan kebutuhan 
tumbuh kembangnya (Kemenkes RI, 
2017).  

Badan kesehatan World 
Children’s Organization (WHO) dan 
United Nations International 
Children’s Emergency Fund 
(UNICEF) merenkomendasikan : 
inisiasi menyusui dini dalam waktu 1 
jam dari lahir; ASI eksklusif selama 6 
bulan pertama kehidupan, dan 
pengenalan nutrisi yang memadai 
dan aman komplementer (padat) 
makanan pada 6 bulan bersama 
dengan terus menyusui sampai 2 
tahun atau lebih. Namun, banyak 
bayi dan anak-anak tidak menerima 
makan optimal, dimana hanya 
sekitar 36% dari bayi usia 0 sampai 
6 bulan di seluruh dunia yang 

diberikan ASI eksklusif selama 
periode tahun 2007 sampai dengan 
tahun 2014 (WHO, 2016). 

Dalam rangka menurunkan 
angka kesakitan dan kematian bayi, 
UNICEF dan WHO 
merekomendasikan sebaiknya bayi 
hanya disusui air susu ibu (ASI) 
selama paling sedikit 6 bulan, dan 
pemberian ASI dilanjutkan sampai 
bayi berumur dua tahun, Agar ibu 
dapat mempertahankan ASI 
eksklusif selama 6 bulan, WHO 
merekomendasikan agar melakukan 
inisiasi menyusui dalam satu jam 
pertama kehidupan, bayi hanya 
menerima ASI tanpa tambahan 
makanan atau minuman, termasuk 
air, menyusui sesuai permintaan 
atau sesering yang diinginkan bayi, 
dan tidak menggunakan  botol atau 
dot (WHO, 2018). 

Cakupan pemberian ASI di 
indonesia pada tahun 2015 sebesar 
55,7% dan jika mengacu pada target 
renstra pada tahun 2015 yang 
sebesar 39%, maka secara nasional 
cakupan pemberian ASI eksklusif 
pada bayi usia kurang dari enam 
bulan telah mencapai target, 
menurut provinsi, kisaran cakupan 
ASI eksklusif pada bayi umur 0-6 
bulan atara 26.3% (Sulawesi Utara) 
sampai 86,9% (Nusa Tenggara 
Barat). Dari 33 provinsi yang 
melapor, sebanyak 29 diantaranya 
(88%) berhasil mencapai target 
renstra 2015 (Kemenkes RI, 2016). 
Sedangkan pada tahun 2016 
diketahui bahwa jumlah presentase 
bayi mendapat ASI eksklusif sampai 
usia 6 bulan sebesar 29,5% dan bayi 
yang mendapat ASI usia 0-5 bulan 
sebesar 54,0%, di Privinsi Sulawesi 
Tenggara jumlah bayi yang 
mendapat ASI usia 0-5 bulan 
sebesar 53,1% (Kemenkes RI, 
2017). 

Bayi yang mendapat ASI 
eksklusif yaitu bayi yang hanya 
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mendapatkan Air Susu Ibu saja 
sejak lahir sampai usia 6 bulan. 
Sedangkan pada tahun 2017 bayi 
yang mendapat ASI eksklusif usia 0-
5 bulan di Indonesia sebesar 
46,74% dan yang mendapat ASI 
eksklusif 0-6 bulan sebesar 35,75% 
(Kemenkes RI, 2018). Di Sulawesi 
Tenggara bayi yang mendapat ASI 
usia 0-5 bulan sebesar 37,36% dan 
yang mendapat ASI eksklusif 
sebesar 20,79% (Kemenkes 2018). 

Pertumbuhan dan 
perkembangan bayi sebagian besar 
ditentukan oleh jumlah ASI yang 
diperoleh termasuk energi dan zat 
gizi lainnya yang terkandung di 
dalam ASI tersebut. ASI tanpa 
bahan makanan lain dapat 
mencukupi kebutuhan pertumbuhan 
sampai usia sekitar enam bulan. 
Setelah itu ASI hanya berfungsi 
sebagai sumber protein vitamin dan 
mineral utama untuk bayi yang 
mendapat makanan tambahan yang 
tertumpu pada beras. Dalam 
pembangunan bangsa, peningkatan 
kualitas manusia harus dimulai 
sedini mungkin yaitu sejak dini atau 
bayi. Salah satu faktor yang 
memegang peranan penting dalam 
peningkatan kualitas manusia 
adalah ASI (Roesli, 2006).   

Terdapat beberapa faktor 
yang mempengaruhi produksi ASI 
yaitu status gizi ibu, ibu yang cemas, 
perawatan payudara, pengaruh 
proses persalinan, umur kehamilan 
saat persalinan, berat bayi, frekuensi 
menyusui, teknik menyusui, rawat 
gabung, penggunaan alat 
kontrasepsi, alkohol, merokok dan 
obatobatan (Rudi haryono 2014). 

Pemberian ASI yang 
dianjurkan ditingkat internasional 
dan nasional adalah pemberian ASI 
segera setengah jam setelah bayi 
lahir, kemudian pemberian ASI saja 
sampai bayi berusia 6 bulan, 
selanjutnya pemberian ASI 

diteruskan sampai 2 tahun dengan 
pemberian makanan pendamping 
ASI. ASI mengandung faktor 
protektif dan nutrien yang dapat 
menurunkan kesakitan dan kematian 
anak. Zat kekebalan yang terdapat 
pada ASI dapat melindungi bayi dari 
penyakit diare dan menurunkan 
kemungkinan bayi terkena penyakit 
infeksi telinga, batuk, pilek, dan 
penyakit alergi (Depkes, 2013). 
Pemberian ASI dapat mencegah  
kematian pada bayi. Hal tersebut 
sesuai dengan  penelitian di Ghana 
yang menunjukkan bahwa 22% 
kematian bayi baru lahir dapat 
dicegah dengan memberikan ASI 
pada satu jam pertama setelah 
kelahiran dan dianjurkan diteruskan 
sampai usia enam bulan.  

Pada penelitian di Swedia 
pada tahun 2000 terbukti bahwa bayi 
yang tidak diberikan ASI ekslusif 
selama 13 minggu pertama setelah 
kelahiran memiliki tingkat infeksi 
pernafasan dan infeksi saluran cerna 
yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan bayi yang diberikan ASI. ASI 
merupakan sumber gizi yang ideal 
dengan komposisi yang seimbang 
baik kuantitas dan kualitasnya serta 
disesuaikan dengan kebutuhan 
dalam tahap pertumbuhan bayi 
(Roesli, 2005).  

Bayi dianggap cukup 
mendapatkan ASI jika terdapat 
penambahan berat badan yang 
signifikan, bayi merasa puas dan 
kenyang setelah menyusui, 
kemudian bayi bisa tidur nyenyak 
selama 2-4 jam, dan bayi dapat 
buang air kecil atau besar dengan 
frekuensi minimal enam kali dalam 
sehari (Arief, 2009). Tanda 
kecukupan ASI pada bayi yaitu berat 
badannya naik lebih dari 10% pada 
minggu pertama. Berat badan bayi 
akan mengalami peningkatan 200-
2500 gram per minggu 
(Soetjiningsih, 2005).  
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 Pola pemberian ASI 
berkaitan dengan kondisi psikologis 
postpartum. Hasil penelitian dari 
Klainin dan Arthur (2009) 
mengungkapkan bahwa sebesar 
3.5—63.3% perempuan di Asia 
mengalami gangguan psikologi 
setelah melahirkan, dengan 
prevalensi terendah di Malaysia dan 
tertinggi di Pakistan. Taveras et al. 
2003 juga mengungkapkan bahwa 
gangguan psikologis ini dapat 
berpengaruh terhadap hubungan  
antara ibu dan bayi serta pola 
menyusui. Identifikasi sejak awal 
terhadap risiko gangguan psikologis 
pada ibu postpartum sangat penting 
untuk mengurangi pengaruh negatif 
kondisi psikologi ini dan berpotensi 
untuk meningkatkan keberhasilan 
pemberian ASI. 

Hasil Penelitian yang 
dilakukan oleh Paramitha (2010) 
menunjukkan terdapat hubungan 
yang signifikan antara frekuensi 
menyusui dengan kenaikan berat 
badan bayi usia 1-6 bulan. 
Rangsangan pada puting yang 
meliputi frekuensi  menyusu dan 
lama menyusu menyebabkan 
hormon oksitosin untuk mensekresi 
ASI. Hormon oksitosin akan 
menyebabkan sel-sel otot yang 
mengelilingi pabrik susu berkontraksi 
sehingga mendorong ASI keluar dari 
pabrik dan mengalir melalui saluran 
susu ke dalam gudang susu yang 
terdapat di bawah daerah yang 
berwarna coklat (Roesli, 2005). 

ibu bekerja sering 
mengeluhkan berkurangnya 
produksi ASI. Hal tersebut 
disebabkan karena berkurangnya 
frekuensi, intensitas dan lama bayi 
menghisap langsung pada payudara 
ibu sehingga tidak ada stimulus yang 
akan merangsang hipofisis anterior 
untuk melepas hormon prolaktin 
(Bobak, 2005).  Berdasarkan 
Riskesdas tahun 2010, pola  

menyusui dibagi menjadi tiga 
kategori, yakni menyusui eksklusif, 
menyusui  predominan, dan 
menyusui parsial. Untuk presentase 
didapati pola menyusui eksklusif 
pada bayi usia 0 bulan sebesar 
39,8%, menyusui predominan 5,1%, 
sedangkan menyusui parsial 
menempati presentase yang paling 
besar yakni 55,1% (Kemenkes RI, 
2014). Padahal menurut penelitian 
Edmond et al. (2006) ditemukan 
bahwa terdapat kaitan antara pola 
menyusui  dengan risiko kematian 
bayi, dimana bayi dengan pola 
menyusui predominan dan parsial 
mempunyai risiko kematian lebih  
tinggi bila dibandingkan dengan pola 
menyusui eksklusif.  

Di Indonesia, rata-rata ibu 
menyusui eksklusif hanya sampai 2 
bulan saja (Yuliarti, 2010). Menurut 
Welford (2011) bayi yang berusia 3 
bulan mengalami fase percepatan 
pertumbuhan dimana secara 
fisiologis terdapat peningkatan 
frekuensi dan durasi menyusu, 
namun banyak ibu yang mengira 
bahwa hal tersebut terjadi karena 
pemberian ASI pada bayinya kurang 
sehingga mereka menambahkan 
susu formula sebagai tambahan. 
 
METODE 
Strategi Pencarian Literature 

Framework  atau rancangan 
dalam penelitian adalah 
menggunakan PICO, yang terdiri 
dari : P (Ibu Menyusui), I (Frekuensi 
Menyusui), C (ibu yang tidak 
menyusui), O (ada pengaruh 
frekuensi menyusui terhadap 
produksi ASI). 

Penelusuran dilakukan 
menggunakan data based google 
(keyword) tiap variabel yang sudah 
dipilih yaitu “Produksi ASI”, 
“Frekuensi menyusui”, “ibu 
menyusui”. 
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Kriteria Inklusi  
Pencarian literature dalam 

skirpsi ini berdasarkan kriteria inklusi 
sebagai berikut : 
a.  Artikel hubungan frekuensi 
menyusui dengan produksi ASI 
b. Jurnal diambil dari tahun 2018-
2020 
c. Jurnal menggunakan metode 
cross sectional 
Seleksi Studi dan Penilaian 
Kualitas 

Setelah dilakukan penelusuran 
dengan menggunakan database 
google scholar, didapatkan jumlah 
artikel sebagai berikut : 
 

Penulusuran 
menggunakan Google 

scholar 

Dilakukan 
pencarian 

menggunakan 
kata kunci  

 

 

Spesifikasi 
dalam 5 tahun 

terakhir 
(2015-2020) 

 
 

Spesifikasi 
dalam 3 tahun 

terakhir 
(2018-2020) 

 
 

Hasil dengan 
Kriteria 
Inklusi 

 
 

Hasil artikel 
Literature 
untuk di 
analisis 

 

 

 
Gambar 3. Artikel Berdasarkan 

Kriteria Inklusi dan Ekslusi 
 
 
 
 

HASIL  
 

Berdasarkan buku panduan 
penulis literature review Jurusan 
Kebidanan Poltekkes Kemenkes 
Kendari di temukan minimal 5 jurnal 
yang akan dianalisis. Dari kelima 
jurnal yang didapatkan dan akan 
dianalisis, masing-masing jurnal 
memiliki metode penelitian yang 
sama yaitu cross sectional. Begitu 
pula tempat penelitian yang 
dilakukan berbeda. Untuk jurnal 
pertama dilakukan penelitian di 
Rumah Sakit Islam Jamursari 
Surabaya, jurnal kedua dilakukan 
penelitian di Wilayah Kerja 
Puskesmas Peusangan Selatan 
Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh,  
jurnal ketiga dilakukan penelitian di 
Puskesmas Tasikmadu Kabupaten 
Karanganyar, jurnal keempat 
dilakukan penelitian di Kota Blitar, 
dan jurnal kelima dilakukan 
penelitian  di Rumah Bersalin Mitra 
Ananda Palembang. 

Jurnal pertama Fitriani Ningsih, 
Rizki Muji Lestari, (2019). Hubungan 
Perawatan Payudara Dan Frekuensi 
Menyusui Dengan Produksi ASI. 
Metode penelitian menggunakan 
desain penelitian analitik dengan 
pendekatan croos sectional.  jumlah 
sampel 30 yang diambil 
menggunakan teknik purposive 
sampling.. Hasil penelitian 
menyatakan bahwa hasil penelitian 
pada variabel perawatan payudara 
diperoleh nilai p =0,048 (p value < a 
0, 05) sehingga dapat disimpulkan 
bahwa ada hubungan perawatan 
payudara dengan produksi ASI dan 
pada variabel frekuensi pemberian 
ASI diperoleh nilai p = 0.009 (p 
Value < a 0,05). Artikel ini dapat 
disimpulkan ada hubungan 
perawatan payudara dan frekuensi 
pemberian ASI terhadap produksi 
ASI sehingga tindakan perawatan 
payudara yang baik dan secara rutin 

4.670 hasil  

3.530 hasil 

l 

2.360 hasil 

l 

2.200 hasil 

l 

5 hasill 
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serta pemberian ASI sesering 
mungkin dapat membantu  
meningkatkan produksi ASI.   

Jurnal kedua oleh Riana Angriani, 
Etty Sudaryati, Dan Zulhaida Lubis 
(2018) Hubungan Frekuensi 
Menyusui Dengan Kelancaran 
Produksi Asi Ibu Post Partum 
Diwilayah Kerja Puskesmas 
Peusangan Selatan Kabupaten 
Bireuen Provinsi Aceh, metode 
penelitian adalah study analitik 
observasional dengan menggunakan 
desain cross sectional study, jumlah 
sampel 69. Analisis data dilakukan 
secara univariat untuk  melihat 
gambaran variabel dan bivariat 
dengan uji chi- square untuk melihat 
hubungan antara variabel. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 
frekuensi menyusui berhubungan 
dengan kelancaran produksi ASI ibu 
dengan nilai p = 0,019 PR = 2,438 
(95% CI 1,261-4,711). Disimpulkan 
bahwa ibu yang memiliki frekuensi 
menyusui yang baik memiliki 
peluang 2,438 kali untuk memiliki 
produksi ASI yang lancar 
dibandingkan dengan ibu yang 
memiliki frekuensi menyusui yang 
kurang baik. 

Jurnal ketiga oleh Dewi Kartika 
Sari, Didik Gunawan Tamtomo, 
Sapja Anatayu (2017). Hubungan 
Tehnik, Frekuensi, Durasi Menyusui 
Dan Asupan Energi Dengan Berat 
Badan Bayi Usia 1-6 Bulan di 
Puskesmas Tasikmadu Kabupaten 
Karanganyar. Metode yang 
digunakan  obeservasional analitik 
dengan desain kohort, karena 
mengikuti berat badan bayi selama 4 
bulan. Sampel 46 responden. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 
adanya hubungan antara teknik 
menyusui dan berat badan bayi 
dengan p-value=0,003, ada 
hubungan antara frekuensi 
menyusui dengan berat badan bayi 
dengan p-value=0,018 ada 

hubungan durasi menyusui dengan 
berat badan bayi dengan 
pvalue=0,001 dan ada hubungan 
antara asupan energi dengan berat 
badan bayi dengan pvalue<0,001. 
Dari analisis multivariate dari 
keempat variabel bebas, asupan 
energi merupakan yang paling 
berpengaruh diantara variabel lainya 
dengan exp (B) sebesar 38,822 
yang berarti jika asupan energi ibu 
menyusui baik maka beresiko 
38,822  kali mengalami kenaikan 
berat badan. Kesimpulan: Terdapat 
hubungan antara teknik, frekuensi, 
durasi menyusui dan asupan energi 
ibu dengan berat badan bayi usia 1-
6 bulan. 

Jurnal Keempat Oleh Anita 
Rahmawati, Bisepta Prayogi. 
(2017).Analisis Faktor Yang 
Mempengaruhi Produksi Air Susu 
Ibu (ASI) Pada Ibu Menyusui Yang 
Bekerja. Metode Penelitian Cross 
Sectional Design. Sampel 25 Ibu 
Menyusui Yang Bekerja . hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Ada 
Hubungan Signifikan Kuat Dan 
Berlawanan Arah Antara Lama Kerja 
Dengan Produksi ASI (P=0,001 Rs= 
- 0,643), Ada Hubungan Signifikan 
Kuat Dan Searah Antara 
Penambahan Susu Formula Dan 
Frekuensi Memerah (P=0,000 Rs= 
0,732; P=0,000 Rs= 0,732) Dan 
Antara Frekuensi Menyusui Dengan 
Produksi ASI Terdapat Hubungan 
Signifikan Sedang Dan Searah 
(P=0,044 Rs=0,406). Hasil Uji 
Regresi Linier Menunjukkan Semua 
Faktor Berhubungan Dengan 
Produksi ASI Jika Diuji Bersama 
(P=0,000). 

Jurnal kelima oleh Ayu Dewita, 
Citra Dewi. (2019). Faktor- Faktor 
Yang Mempengaruhi Kelancaran 
Produksi Asi. Metode yang 
digunakan Desain penelitian 
observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua ibu yang datang ke Rumah 
Bersalin Mitra Ananda Palembang 
untuk mengimunisasikan bayinya. 
Dari hasil penelitian menunjukan 
bahwa ada hubungan antara 
ketenangan jiwa dengan kelancaran 
produksi ASI nilai  p value 0,035, 
ada hubungan antara nutrisi dengan 
kelancaran produksi  ASI nilai p 
value 0,006, ada hubungan antara 
istirahat dengan kelancaran produksi 
ASI nilai p value 0,027, ada 
hubungan antara isapan bayi 
dengan kelancaran produksi ASI 
nilai p value 0,011, ada hubungan 
antara penggunaan kontrasepsi 
dengan kelancaran produksi ASI 
dengan nilai p value=0,004, ada 
hubungan antara perawatan 
payudara dengan kelancaran 
produksi ASI nilai p value=0,000. 
Dan diperoleh hasil multivariate atau 
faktor yang paling dominan 
mempengaruji produksi ASI yaitu 
nutrisi  dengan hasil nilai OR = 
8,142. 
 
PEMBAHASAN 

Dalam rangka menurunkan angka 
kesakitan dan kematian bayi, 
UNICEF dan WHO 
merekomendasikan sebaiknya bayi 
hanya disusui air susu ibu (ASI) 
selama paling sedikit 6 bulan, dan 
pemberian ASI dilanjutkan sampai 
bayi berumur dua tahun,  Agar ibu 
dapat mempertahankan ASI 
eksklusif selama 6 bulan, WHO 
merekomendasikan agar melakukan 
inisiasi menyusui dalam satu jam 
pertama kehidupan, bayi hanya 
menerima ASI tanpa tambahan 
makanan atau minuman, termasuk 
air, menyusui sesuai permintaan 
atau sesering yang diinginkan bayi, 
dan tidak menggunakan  botol atau 
dot (WHO, 2018). 

Kebutuhan nutrisi terbaik bagi 
bayi selama 6 bulan pertama adalah 

Air Susu Ibu (ASI). Di dalam ASI 
mengandung nutrisi alamiah untuk 
kebutuhan energi dan zat yang 
dibutuhkan selama 6 bulan pertama 
kehidupan bayi. Seorang ibu sering 
mengalami masalah dalam 
pemberian ASI Eksklusif, salah satu 
kendala utamanya yakni produksi 
ASI yang tidak lancar. Hal ini akan 
menjadi faktor penyebab rendahnya 
cakupan pemberian ASI eksklusif 
kepada bayi baru lahir (Safitri, 2016). 

Terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi produksi ASI yaitu 
status gizi ibu, ibu yang cemas, 
perawatan payudara, pengaruh 
proses persalinan, umur kehamilan 
saat persalinan, berat bayi, frekuensi 
menyusui, teknik menyusui, rawat 
gabung, penggunaan alat 
kontrasepsi, alkohol, merokok dan 
obat-obatan, ketersediaan ASI yang 
lancar pada ibu menyusui akan 
membantu kesuksesan pemberian 
ASI eksklusif selama 6 bulan 
sehingga membantu bayi tumbuh 
dan berkembang dengan baik sesuai 
rekomendasi dari WHO (Rudi 
haryono 2014). 

ASI diproduksi atas hasil kerja 
gabungan antara hormon dan 
refleks. Ketika bayi mulai menghisap 
ASI, akan terjadi dua refleks yang 
akan menyebabkan ASI keluar. Hal 
ini disebut dengan refleks 
pembentukan atau refleks prolaktin 
yang dirangsang oleh hormon 
prolaktin dan refleks pengeluaran 
ASI atau disebut juga “let down” 
refleks. Produksi ASI merupakan 
hasil perangsangan payudara oleh 
hormon prolaktin yang dihasilkan 
oleh kelenjar hipofise anterior. Bila 
bayi menghisap maka ASI akan 
dikeluarkan dari sinus laktiferus. 
Proses pengisapan akan 
merangsang ujung saraf disekitar 
payudara untuk membawa pesan ke 
kelenjar hipofise anterior untuk 
memproduksi hormon prolaktin. 
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Prolaktin kemudian akan dialirkan ke 
kelenjar payudara untuk 
merangsang pembuatan ASI. Hal ini 
disebut dengan refleks pembentukan 
ASI atau refleks prolaktin. 

Hormon oksitosin di produksi oleh 
bagian belakang kelenjar hipofisis. 
Hormone tersebut dihasilkan bila 
ujung saraf di sekitar payudara di 
rangsang oleh isapan bayi. Oksitosin 
akan dialirkan melalui darah menuju 
ke payudara yang akan merangsang 
kontraksi otot disekeliling alveoli dan 
memeras ASI keluar. Hanya ASI 
didalam sinus laktiferus yang dapat 
dikeluarkan oleh bayi atau ibunya. 
Oksitosin dibentuk lebih cepat 
dibandingkan prolktin. Keadaan ini 
menyebabkan ASI dipayudara akan 
mengalir untuk diisap. Oksitosin 
sudah mulai bekerja saat ibu 
merkeinginan menyusui (sebelum 
bayi menghisap). Jika refleks 
oksitosin tidak bekerja dengan baik, 
maka bayi mengalami kesulitan 
untuk mendapatkan ASI. Payudara 
seolah-olah telah berhenti 
memproduksi ASI, padahal 
payudara tetap menghasilkan ASI 
namun tidak mengalir keluar. (Rudi 
Haryono 2014). 

Produksi ASI  pada hari pertama 
dan kedua sangat sedikit tetapi akan 
meningkat menjadi ± 500 Ml pada 
hari ke-5 600- 690 ml pada minggu 
kedua, dan kurang lebih 750 ml 
pada bulan ke-3 sampai ke-5. 
Produksi ASI ini akan menyesuaikan 
kebutuhan bayi (on demand). Jika 
saat itu bayi mendapat tambahan 
makanan dari luar (misalnya susu 
formula), maka kebutuhan bayi akan 
ASI berkurang dan akan berakibat 
produksi ASI akan turun. ASI 
sebanyak 750-1000 ml/ hari 
menghasilkan energi 500-700 
kkal/hari, yaitu setara dengan energi 
yang diperlukan bayi dengan berat 
badan 5-6 kg. Produksi ASI akan 
menyesuaikan kebutuhan bayi, oleh 

karenanya sangat dianjurkan untuk 
menyesui secara on-demand, 
artinya sesuai dengan keinginan 
bayi. 

Sebaiknya menyusui bayi tanpa 
dijadwal (on demand) karena bayi 
akan menentukan sendiri 
kebutuhannya. Cara ini dinamakan 
menyusu atas permintaan sendiri 
atau self demand feeding. 
Pemberian ASI yang tidak dibatasi 
ini akan merangsang produksi ASI 
dan membantu mencegah 
pembekakan payudara. Ibu harus 
menyusui bayinya bila bayinya 
menangis bukan sebab lain atau ibu 
sudah merasa perlu menyusui 
bayinya. Bayi yang sehat dapat 
mengosongkan satu payudara 
sekitar 5-7 menit. rata-rata bayi 
menyusu selama 5-15 menit, 
walaupun terkadang lebih dan ASI 
dalam lambung bayi akan kosong 
dalam waktu 2 jam. Rentang yang 
optimal dalam menyusu adala antara 
8 hingga 12 kali setiap 
hari.(Elisabeth siwi wauani 2015) 

Suatu penelitian di Rusia dengan 
memberikan 4 perlakuan berbeda 
pada bayi baru lahir. Kelompok I 
bayi dilakukan Inisiasi Menyusui Dini 
(IMD) 25-120 menit setelah lahir dan 
skin to-skin contact, bayi tidak 
memakai baju dan setelah itu 
dilakukan rawat gabung, bayi dan 
ibu dalam satu kamar sehingga bayi 
menyusui on-demand. Kelompok II 
dilakukan IMD 25-120 menit setelah 
melahirkan tetapi bayi sudah 
dibungkus selimut sesuai kebiasaan 
tradisional di Rusia, selanjutnya 
dilakukan rawat gabung. Kelompok 
III tidak dilakukan IMD dan tidak 
dilakukan rawat gabung. Kelompok 
IV tidak dilakukan IMD tetapi 
dilakukan rawat gabung. Tampak 
bahwa rerata volume ASI terbanyak 
adalah pada kelompok IMD skin-to- 
skin contact dan dilakukan rawat 
gabung sehingga bayi dapat 
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menyusu on-demand. Rerata 
volume ASI adalah 300 ml/hari pada 
multipara (ibu yang melahirkan dua 
kali atau lebih) dan 250 untuk 
primipara (ibu yang melahirkan 
pertama kali). Sedangkan kelompok 
III yang tidak dilakukan IMD dan 
rawat gabung mempunyai volume 
yang paling sedikit.  

Hasil penelitian ini didukung 
dengan penelitian Sudaryati (2018) 
juga menyatakan frekuensi 
menyusui berhubungan dengan 
rangsangan isapan pada payudara 
dengan produksi oksitosin dan 
prolaktin untuk memproduksi air 
susu. Pola menyusu pada bayi 
bervariasi beberapa bayi biasanya 
mengisap sedikit akan tetapi dengan 
frekuensi yang sering. Ada pula 
yang menyusu lebih lama namun 
dengan frekuensi yang jarang. 
Pengisapan anak mempunyai 
peranan penting dalam produksi air 
susu ibu, karena memiliki pengaruh 
dalam pengeluaran hormon pituirin 
yang dapat mempengaruhi kuatnya 
kontraksi otot-otot polos buah dada. 
Kontraksi ini berguna untuk 
pembentukan air susu ibu. 

Selain itu juga, penelitian ini di 
sukungan dengan penelitian 
Sulistiyah (2016) yang menyatakan 
frekuensi menyusui dapat 
mempengaruhi produksi ASI. Jadi 
pada ibu nifas disarankan untuk 
sesering mungkin menyusui bayinya 
karena akan merangsang kelenjar 
payudara untuk memproduksi ASI.   

Berdasarkan pandangan penulis 
frekuensi menyusui dapat 
meningkatkan produksi ASI pada ibu 
menyusui, karena frekuensi 
menyusui berkaitan dengan 
kemampuan stimulasi kedua hormon 
dalam kelenjar payudara yakni 
hormon prolaktin dan hormon 
oksitosin. Jadi semakin sering bayi 
menyusu pada payudara ibu, maka 
produksi dan pengeluaran ASI akan 

semakin banyak. Sebaiknya ibu 
menyusui bayi secara tidak 
dijadwalkan (on demand), karena 
bayi akan menentukan sendiri 
kebutuhannya. Menyusui yang 
dijadwalkan akan berakibat kurang 
baik, karena isapan sangat 
berpengaruh pada rangsangan 
produksi ASI selanjutnya. Dengan 
menyusui tdak di jadwal sesuai 
kebutuhan bayi akan mencegah 
banyak masalah yang timbul. Seperti 
susui bayi sesering mungkin tanpa 
dijadwal paling sedikit 8 kali dalam 
24 jam masing-masing payudara 10-
15 menit, susui bayi dengan sati 
payudara hingga payudara terasa 
kosong. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa pada 
literature review dengan dilakukan 
penelusuran terhadap 5 jurnal dapat 
disimpulkan bahwa :  

1.  Frekuensi pemberian ASI 
harus dilakukan sesering 
mungkin karena akan 
merangsang kelenjar 
payudara untuk 
memproduksi ASI lebih 
banyak.  

2. Dengan frekuensi pemberian 
ASI yang baik untuk bayi 
yaitu sekitar 8-12x/hari juga 
dapat meningkatkan berat 
badan bayi. Dan mencegah 
kemungkinan terjadinya 
masalah misalnya gangguan 
petumbuhan dan 
perkembangan pada bayi. 

3. Frekuensi menyusui 
merupakan variabel yang 
terbukti berhubungan 
dengan kelancaran produksi 
ASI pada ibu menyusui. 

Hasil temuan pada tinjauan 
literature review ini dapat 
memberikan pengetahuan yang 
mendalam khususnya pada ibu 
menyusui yang harus diperhatikan 



13 
 

sehingga pada ibu menyusui dapat 
memberikan ASI ekslusif pada 
bayinya. 
 
SARAN 

Bagi ibu yang menyusui agar 
tetap memberikan ASI bagi bayinya 
karena ASI merupakan makanan 
terbaik bagi bayi. Dan Perlunya 
komunikasi informasi dan edukasi 
bagi ibu menyusui mengenai 
frekuensi menyusu yang baik dalam 
24 jam sehingga dengan ASI yang 
cukup maka pertumbuhan bayi 
menjadi optimal. 

Bagi peneliti selanjutnya, 
penelitian ini masih banyak 
kekurangan sehingga 
diharapkan ada penelitian lebih 
lanjut mengenai temuan 
penelitian 
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