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ABSTRAK
BIBI AHMAD CHAHYANTO. Asupan Vitamin A, Perawatan Kesehatan,
Produksi Air Susu Ibu (ASI), dan Status Kesehatan Ibu Nifas. Dibimbing oleh
KATRIN ROOSITA.
Vitamin A merupakan salah satu zat gizi mikro yang penting bagi ibu nifas.
Untuk mencegah dan menanggulangi masalah kurang vitamin A pada bayi dan ibu
nifas, pemerintah melaksanakan program pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi
(200 000 SI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara asupan
vitamin A dengan produksi ASI dan status kesehatan ibu nifas. Penelitian cross
sectional ini melibatkan contoh penelitian sebanyak 30 ibu nifas di Desa
Ciherang, Sukawening, Dramaga, Sinarsari, dan Neglasari, Kecamatan Dramaga,
Kabupaten Bogor, pada bulan April hingga Mei 2013. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa asupan vitamin A berhubungan dengan produksi ASI.
Semakin tinggi asupan vitamin A pada ibu nifas, maka produksi ASI akan cukup.
Namun, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara asupan vitamin A dengan
status kesehatan ibu nifas.
Kata kunci: ASI, asupan vitamin A, ibu nifas, perawatan kesehatan, status
kesehatan.

ABSTRACT
BIBI AHMAD CHAHYANTO. Vitamin A Intake, Health Care, Breast Milk
Production, and Health Status of Postpartum Women. Supervised by KATRIN
ROOSITA.
Vitamin A is one of the important micronutrients for postpartum mothers. In
order to prevent and solve the problem of vitamin A deficiency on infants and
postpartum mothers, government conduct supplementation program of high dose
vitamin A (200 000 IU). This study aimed to analyze association between intake
of vitamin A with breast milk production and health status of postpartum mothers.
A cross sectional study of 30 postpartum mothers was conducted in Ciherang,
Sukawening, Dramaga, Sinarsari, and Neglasari Villages, Subdistrict of Dramaga,
District of Bogor, during the period of April to May 2013. The study showed that
intake of vitamin A associated with breast milk production. As intake of vitamin
A increased, breast milk production in postpartum mothers would be fulfilled.
However, there was no significant correlation between intake of vitamin A to
health status of postpartum mothers.
Key word : Breast milk, health care, health status, postpartum mother, vitamin A
intake.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kesehatan dan gizi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan
manusia. Arti sehat tidak hanya terbatas pada terhindarnya tubuh dari serangan
penyakit (tidak sakit) dan kecacatan saja, melainkan sehat pikiran, jiwa, dan sosial
juga tercakup di dalamnya. UU Nomor 23 tahun 1992 (Pasal 1 ayat 1) tentang
Kesehatan, mendefinisikan sehat sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan
sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan
ekonomi.
Dewasa ini, banyak permasalahan kesehatan dan gizi yang terjadi di
Indonesia. Permasalahan gizi yang sering ditemukan ialah kekurangan zat gizi
makro dan mikro pada golongan rentan, salah satunya bayi. Data Riskesdas
(2010) menunjukkan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk (BB/U) pada balita di
Indonesia sebesar 17.9%. Menurut Arifin (2002), terjadinya kerawanan gizi pada
bayi dipengaruhi oleh ketidakpatuhan ibu dalam pemberian ASI (Air Susu Ibu)
secara eksklusif dan pemberian ASI yang kurang berkualitas.
ASI (Air Susu Ibu) eksklusif merupakan pemberian ASI saja oleh ibu
kepada bayi umur 0 sampai 6 bulan. Angka pemberian ASI secara eksklusif di
Indonesia masih kurang. Pemberian ASI eksklusif pada bayi umur 0 sampai 5
bulan berturut-turut ialah 39.8%, 32.5%, 30.7%, 25.2%, 26.3% dan 15.3% (Data
Riskesdas 2010). Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI
eksklusif, diantaranya ialah tingkat pendidikan ibu, informasi terkait pemberian
susu formula, besar keluarga, lingkungan sosial keluarga, dukungan keluarga, usia
ibu, produksi ASI, dan status kesehatan ibu (Arifin 2002; Gulo 2002; Suhendar
2002).
Volume ASI yang diproduksi memiliki peranan yang penting dalam
kesuksesan pemberian ASI secara eksklusif, hal ini berkaitan dengan kecukupan
bayi dalam mengonsumsi ASI. Volume ASI yang diproduksi berbeda-beda dan
mengalami penurunan seiring pertambahan waktu. Ibu-ibu di daerah tropis dapat
menghasilkan ASI antara 400 sampai 800 ml/hari selama tahun pertama menyusui,
kemudian menurun pada tahun kedua menjadi 200 sampai 500 ml/hari (Muchtadi
2002).
Produksi ASI dipengaruhi oleh asupan gizi yang diperoleh ibu dari
konsumsi makanan. Ibu nifas membutuhkan asupan gizi yang cukup dan
berimbang untuk menyusui dan pemulihan kesehatan selama masa nifas.
Kebutuhan energi pada ibu menyusui lebih besar dibanding pada ibu hamil yaitu
penambahan energi sebesar 500 kkal untuk 6 bulan pertama dan 400 kkal pada
bulan selanjutnya. Ibu menyusui juga memerlukan tambahan 20 g protein,
konsumsi makanan sumber zat besi, dan air yang cukup (2 sampai 3 liter per hari)
(Picciano 2003).
Vitamin A merupakan salah satu zat gizi mikro yang penting bagi ibu nifas
dan proses menyusui. Vitamin A dalam tubuh berfungsi untuk memelihara sistem
kekebalan tubuh (imunitas) dan kesehatan sehingga dapat menurunkan angka
kesakitan dan angka kematian pada ibu nifas (Helen Keller International 2004).
Vitamin A di dalam epitel otak membantu hipofise anterior untuk merangsang
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sekresi hormon prolaktin. Pada payudara, vitamin A juga dapat merangsang
proliferasi epitel alveolus sehingga akan terbentuk alveolus baru dan merangsang
peningkatan sekresi susu (Astawan 2008 dalam Soetarini et al. 2009).
Asupan vitamin A pada perempuan di Indonesia masih sangat rendah, hanya
sepertiga dari jumlah yang dianjurkan yaitu sebesar 500 Retinol Ekivalen (RE).
Kebutuhan vitamin A pada ibu nifas harus terpenuhi. Oleh karena itu, Direktorat
Bina Gizi Masyarakat melaksanakan sebuah program berupa pemberian kapsul
vitamin A dengan menggunakan vitamin A dosis tinggi dalam bentuk kapsul.
Dosis yang digunakan pada ibu nifas ialah 200 000 SI (60 000 RE) diberikan 2
kali yaitu 1 jam setelah melahirkan dan 24 jam setelahnya yang berguna untuk
meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI, sehingga bayi yang disusui lebih
kebal terhadap penyakit (Dirjen Gizi Masyarakat 2009; Helen Keller International
2004).
Kapsul vitamin A yang diberikan kepada ibu nifas diharapkan dapat
mencukupi kebutuhan vitamin A baik bagi ibu maupun bagi bayi. Hal ini karena
bayi akan menerima kontribusi vitamin A yang terkandung dalam ASI (Helen
Keller International 2004).
Peranan vitamin A pada ibu nifas sangat penting dan kompleks. Namun,
pemberian kapsul vitamin A kepada ibu nifas masih rendah cakupannya, hanya
40% dari target cakupan 1998/1999 yaitu 80% (Depkes RI 2000). Rendahnya
cakupan tersebut salah satunya disebabkan ketidaktahuan ibu tentang pentingnya
vitamin A bagi ibu nifas. Hingga saat ini, fungsi pemberian kapsul vitamin A
dosis tinggi pada masa nifas yang banyak diketahui ialah untuk mencegah KVA
(kurang vitamin A) baik pada balita maupun pada ibunya (Helen Keller
International 2004).
Oleh karena itu, dalam penelitian ini dijelaskan kaitan vitamin A dengan
produksi ASI. Di dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dan menjelaskan
asupan vitamin A, perawatan kesehatan, produksi ASI, dan status kesehatan ibu
nifas.

Tujuan Penelitian
Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan
asupan vitamin A, perawatan kesehatan, produksi ASI, dan status kesehatan ibu
nifas.
Tujuan khusus dari penelitian tentang asupan vitamin A, perawatan
kesehatan, produksi ASI, dan status kesehatan ibu nifas, diantaranya adalah:
1. Mengidentifikasi karakteristik ibu nifas, keluarga, dan bayinya.
2. Menghitung jumlah dan jenis konsumsi pangan dan asupan vitamin A.
3. Menilai tingkat kecukupan zat gizi (energi dan protein).
4. Mengidentifikasi jenis dan cara perawatan kesehatan pada masa nifas.
5. Menilai kecukupan produksi Air Susu Ibu (ASI) pada masa nifas.
6. Menilai status gizi dan kesehatan ibu nifas.
7. Menganalisis hubungan antara asupan vitamin A dengan produksi ASI dan
status kesehatan ibu nifas.
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Hipotesis Penelitian
Hipotesis penelitian ini adalah.
1. Terdapat hubungan antara asupan vitamin A dari pangan dengan kecukupan
produksi ASI pada ibu nifas.
2. Terdapat hubungan antara asupan vitamin A dari pangan dengan status
kesehatan ibu nifas.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang manfaat
konsumsi pangan dan kapsul vitamin A pada ibu nifas. Selanjutnya, informasi
tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah tentang pentingnya
program pemberian kapsul vitamin A kepada ibu nifas sehingga program tersebut
dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan.

KERANGKA PEMIKIRAN
Masa nifas merupakan masa yang sangat penting dimana ibu harus selalu
menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan gizinya untuk pemulihan tubuh
setelah proses kelahiran dan produksi ASI. Zat gizi yang harus dipenuhi selama
masa nifas tidak hanya zat gizi makro saja, melainkan zat gizi mikro juga harus
terpenuhi karena memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan
derajat kesehatan ibu dan bayinya.
Status kesehatan dan status gizi ibu nifas dapat dipengaruhi oleh konsumsi
makanan dan karakteristik ibu seperti pekerjaan, pengetahuan gizi dan kesehatan,
paritas, umur, pendidikan, dan pendapatan. Status kesehatan ibu juga dapat
dipengaruhi oleh perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan yang dilakukan oleh
ibu nifas umumnya bersifat formal (modern) dan non formal (tradisional).
Perawatan kesehatan yang bersifat formal (modern) biasanya dilakukan oleh
bidan, perawat, atau dokter dengan menggunakan perlengkapan medis dan obatobatan. Perawatan kesehatan yang bersifat non formal (tradisional) biasanya
dilakukan oleh paraji (dukun melahirkan) dengan menggunakan obat tradisional
seperti jamu dan pangan laktagogum serta pijat/urut tubuh. Puspitasari (2003)
mendefinisikan laktagogum atau laktagogue sebagai komponen aktif yang
terdapat dalam bahan pangan yang dapat menstimuliasi produksi kelenjar air susu
pada induk laktasi.
Pemberian ASI (Air Susu Ibu) merupakan hal penting dalam asuhan masa
nifas. Konsumsi makanan, status gizi, dan status kesehatan serta sistem hormonal
dapat mempengaruhi produksi ASI yang selanjutnya mempengaruhi pemberian
ASI pada bayi.
Konsumsi kapsul vitamin A berpengaruh terhadap produksi ASI, status
kesehatan, dan tingkat kecukupan vitamin A ibu. Produksi ASI diukur secara
tidak langsung dengan memperhatikan frekuensi menyusui, cara pemberian, dan
persepsi ibu tentang kecukupan ASI bagi bayi yang disusui. Status kesehatan ibu
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dapat dilihat dari keluhan kesehatan dan lama pemulihan luka nifas. Selengkapnya,
kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Karakteristik
 Umur ibu dan suami
 Pendidikan ibu dan suami
 Pekerjaan ibu dan suami
 Pengetahuan gizi dan kesehatan
 Pendapatan keluarga
 Paritas

Konsumsi
 Pangan sumber vitamin A
 Kapsul vitamin A
 Pangan laktagogum
 Pangan sumber zat gizi lainnya

Hormonal

Bayi

Tingkat Stress Ibu

Pemberian ASI
 Produksi ASI
 Frekuensi menyusui
 Cara pemberian ASI

Status Gizi Ibu
Dukungan
Keluarga
Status Kesehatan Ibu
(Keluhan kesehatan
dan lama pemulihan luka)

Motivasi dan
Persepsi

Perawatan Kesehatan
 Formal/Modern (Bidan, perawat, dokter)
 Non Formal/Tradisional (Pijat/urut, Jamu, Laktagogum)

Keterangan

:

= Variabel yang tidak diteliti
= Variabel yang diteliti
= Hubungan variabel tidak diteliti
= Hubungan variabel diteliti

Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian asupan vitamin A, perawatan kesehatan,
produksi ASI, dan status kesehatan ibu nifas
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METODE PENELITIAN
Desain, Waktu, dan Tempat Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, dimana data yang
dikumpulkan peneliti merupakan satu kesatuan data yang diambil dalam satu kali
pengambilan data per contoh penelitian. Pengambilan data dilakukan selama dua
bulan yaitu April hingga Mei 2013.
Pengumpulan data dilakukan di lima desa di Kecamatan Dramaga,
Kabupaten Bogor yang dipilih secara purposive dengan pertimbangan kemudahan
akses dalam pengambilan data dan perizinan. Kelima desa tersebut merupakan
desa wilayah kerja Puskesmas Dramaga dan Puskesmas Kampung Manggis.
Puskesmas Dramaga membawahi Desa Ciherang dan Desa Sukawening.
Puskesmas Kampung Manggis membawahi Desa Dramaga, Desa Sinarsari, dan
Desa Neglasari.
Jumlah dan Cara Pemilihan Contoh
Teknik pemilihan contoh menggunakan purposive, non probability quota
sampling dimana peneliti mengumpulkan ibu nifas yang memenuhi persyaratan
sebagai contoh hingga terpenuhi jumlah yang ditetapkan oleh peneliti yaitu 30 ibu
nifas. Jumlah contoh yang diambil didasarkan pada pertimbangan keterbatasan
dana, sarana, tenaga, dan waktu. Menurut Saryono dan Anggraeni (2013), jumlah
contoh pada penelitian ini termasuk sampel besar (≥30) berdasarkan central limit
theory.
Syarat ibu nifas yang dapat menjadi contoh penelitian ini ialah ibu nifas
yang tinggal dan menetap di Desa Sukawening, Ciherang, Dramaga, Sinarsari,
dan Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor pada saat penelitian serta
memenuhi kriteria inklusi sebagai berikut.
1. Contoh merupakan ibu nifas yang tidak termasuk wanita dengan risiko tinggi
terhadap risiko kematian dan kesakitan pada ibu dan bayi.
2. Umur bayi 10 sampai 40 hari pada saat pengambilan data.
3. Ibu nifas bersedia menjadi contoh penelitian yang ditegaskan melalui
persetujuan informed consent.
4. Bayi bukan kelahiran pertama.
5. Contoh dalam keadaan sadar dan tidak mengalami gangguan kejiwaan
sehingga dapat berkomunikasi dengan baik.
Kerangka sampling dilakukan dengan cara pengumpulan data catatan ibu
nifas dari bidan desa. Data yang diperoleh meliputi nama ibu, nama suami, umur
ibu, tanggal lahir bayi, jumlah anak, dan alamat rumah ibu. Selanjutnya dilakukan
kunjungan ke rumah contoh sesuai dengan alamat yang terdapat pada catatan
bidan desa dan posyandu.
Jenis dan Cara Pengumpulan Data
Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data
primer di peroleh melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner. Data
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primer yang diambil meliputi karakteristik contoh (umur, pendidikan, pekerjaan,
dan paritas), karakteristik keluarga contoh (umur suami, pendidikan suami,
pekerjaan suami, besar keluarga, dan pendapatan keluarga per kapita per bulan),
karakteristik bayi (umur dan berat bayi lahir), konsumsi pangan contoh (food
recall 2x24 jam), frekuensi konsumsi pangan contoh (food frequency questionaire
semi kuantitatif), konsumsi kapsul vitamin A contoh, perawatan kesehatan contoh,
produksi ASI (persepsi), dan keluhan kesehatan contoh. Beberapa data primer
diperoleh melalui pengukuran secara langsung seperti berat badan bayi, berat
badan ibu, yang diukur dengan menggunakan timbangan injak merek “Camry”
ketelitian 0.1 kg dan panjang LiLA (Lingkar Lengan Atas) contoh menggunakan
meteran komersial merek “Buterfly” ketelitian 0.1 cm.
Data konsumsi makanan sumber vitamin A diperoleh melalui wawancara
dengan metode food recall 2x24 jam. Food recall dilakukan pada dua hari yang
berbeda dan tidak berurutan yaitu satu hari weekend (sabtu atau minggu) dan satu
hari weekdays (senin, selasa, rabu, atau kamis). Food frequency questionaire
(FFQ) semi kuantitatif digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah makanan
yang sering dikonsumsi selama masa nifas (Widajanti 2009).
Data sekunder yang dikumpulkan berupa catatan ibu nifas yang diperoleh
dari bidan desa dan gambaran umum wilayah serta kondisi sosial ekonomi
penduduk yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Dramaga dan Unit Pelayanan
Teknis (UPT) Puskesmas Dramaga.

Pengolahan dan Analisis Data
Kuesioner yang telah terisi data diperiksa kelengkapannya, kemudian diberi
kode (coding) yang telah disepakati untuk setiap variabel. Data yang sudah
diperiksa dan diberi kode selanjutnya dimasukkan ke dalam komputer untuk
masing-masing variabel penelitian sehingga menjadi data dasar. Kemudian data
dasar ditabulasi dan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif dan inferensia.
Uji inferensia diawali dengan melakukan uji normalitas data menggunakan
uji one sampel kolmogorov-smirnov. Data yang akan diuji lanjut tersebar secara
normal (p>0.05) sehingga uji korelasi yang digunakan ialah korelasi Spearmen
untuk menganalisis hubungan asupan vitamin A dengan produksi ASI dan status
kesehatan. Nilai “p” yang diperoleh dari hasil uji korelasi dibandingkan dengan
α=5%=0.05, hubungan antar variabel signifikan apabila nilai p<0.05.
Selengkapnya jenis dan kategori variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada
Tabel 1.
Tabel 1 Jenis dan kategori variabel
Variabel
Umur contoh (tahun)

Kategori
20 – 22
23 – 25
26 – 28
29 – 31
32 – 34
35

Keterangan

Distribusi
frekuensi
(Sturges 1926) *)
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Lanjutan tabel 1 Jenis dan kategori variabel
Variabel
Kategori
Keterangan
Umur suami (tahun)
22 – 25
26 – 29
Distribusi
30 – 33
frekuensi (Sturges
34 – 37
1926) *)
38 – 41
42 – 45
Umur bayi (hari)
10 – 14
15 – 19
Distribusi
20 – 24
frekuensi (Sturges
25 – 29
1926)*)
30 – 34
35 – 39
Pendidikan formal
1.Tidak sekolah (0 tahun)
2.Tidak tamat SD (1-5 tahun)
3.Tamat SD/sederajat (6 tahun)
Dahlianti et al.
4.Tamat SMP/sederajat (9 tahun) (2005)
5.Tamat SMA/sederajat (12 tahun)
6.Perguruan Tinggi (>12 tahun)
Jumlah
anggota 1.Keluarga kecil (≤4 orang)
keluarga
2.Keluarga sedang (5-6 orang)
BKKBN (1997)
3.Keluarga besar (≥7 orang)
Pendapatan keluarga 1.Miskin (≤ Rp242 104)
BPS Jawa Barat
per kapita per bulan
2.Tidak miskin (> Rp242 104)
(2012)
Kecukupan produksi Sangat kurang (Skor < 3)
Distribusi
ASI
Kurang (Skor 3-6)
frekuensi (Sturges
Cukup (Skor > 6)
1926) *)
Status kesehatan ibu Kurang (Skor < 3)
Distribusi
nifas
Cukup (Skor 3-6)
frekuensi (Sturges
Baik (Skor > 6)
1926) *)
Paritas
Multipara (2-3 anak)
Varney (2007)
Grade multipara (≥ 4 anak)
Status
Gizi Risiko Kurang Energi Kronis
berdasarkan Lingkar (<23.5 cm)
Lengan Atas (LiLA)
Tidak Risiko Kurang Energi Kronis Depkes (1994)
(≥ 23.5 cm)
Keterangan :
*) Rumus distribusi frekuensi Sturges (1926)
k = 1 + 3.3 Log n
dimana : k : banyaknya kelas
n : banyaknya data
Besar kelas (panjang interval) ditentukan dengan menggunakan rumus
𝑁𝑇−𝑁𝑅
c= 𝑘
dimana : c = besar kelas (panjang interval)
NT = skor tertinggi
NR = skor terendah
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Kelas dikelompokkan menggunakan formulasi di bawah ini
Kategori 1
= NR sampai (NR+c)
Kategori 2
= (NR+c) + 1 sampai (((NR+c)+1)+c)
dan seterusnya untuk kategori berikutnya.
Data konsumsi makanan yang diperoleh dengan menggunakan metode food
recall 2x24 jam diolah menjadi rata-rata asupan zat gizi per orang per hari dengan
cara menjumlahkan asupan hari pertama dan kedua kemudian dibagi dua. Asupan
zat gizi diperoleh dengan cara menghitung kandungan zat gizi yang terdapat
dalam bahan pangan yang dikonsumsi ibu nifas. Kandungan zat gizi dalam bahan
pangan dikoreksi dengan menggunakan tabel daftar komposisi bahan makanan
(DKBM) tahun 2004.
Kandungan zat gizi bahan pangan dihitung menggunakan rumus Hardinsyah
dan Briawan (1994) sebagai berikut:
KGij = (Bj/100) x Gij x (BDD/100)
dimana :
KGij : kandungan zat gizi i dari pangan j dengan berat B gram
Bj
: jenis pangan j (g)
Gij
: kandungan zat gizi i dalam 100g BDD pangan j
BDD : persen pangan j yang dapat dimakan (%BDD)
Tingkat kecukupan zat gizi diperoleh dengan membandingkan asupan zat
gizi ibu nifas dengan angka kecukupan gizi (AKG) rata-rata per hari bagi orang
Indonesia dalam WNPG (2004) berdasarkan umur. Khusus untuk tingkat
kecukupan zat gizi energi dan protein, sebelumnya dilakukan koreksi angka
kecukupan zat gizi berdasarkan berat badan aktual dengan rumus sebagai berikut:
AKG* = (BBA/BBS) x AKG 2004
dimana :
AKG* : AKG untuk energi dan protein yang sudah dikoreksi
dengan BB aktual
BBA : berat badan aktual
BBS : berat badan standar berdasarkan tabel AKG 2004
AKG 2004 : angka kecukupan zat gizi berdasarkan Tabel AKG
WNPG 2004
Skor kecukupan produksi ASI berdasarkan persepsi ibu nifas. Seluruh
jawaban yang benar dari pernyataan positif yang diberikan dijumlahkan untuk
memperoleh skor tersebut. Pertanyaan yang diberikan sebagai berikut
(Soetjiningsih 1997; Kent et al. 2006)..
1. ASI merembes keluar puting susu ibu.
2. Bayi menyusui lebih dari 10 menit dalam sekali menyusui.
3. Setelah menyusui bayi tidak rewel dan biasanya akan tertidur tenang.
4. Ibu dapat mendengar suara menelan yang pelan ketika bayi menelan ASI.
5. Ibu dapat merasakan rasa geli karena aliran ASI setiap kali bayi mulai
menyusui.
6. Bayi menyusui lebih dari enam kali dalam sehari.
7. Bayi buang air kecil lebih dari enam kali dalam sehari.
8. Bayi buang air besar lebih dari tiga kali dalam sehari.
9. Ibu merasa ASI cukup bagi bayi.
Masing-masing pertanyaan memiliki 2 pilihan jawaban, yaitu “Ya” atau
“Tidak”. Apabila contoh menjawab “Ya” skor yang diberikan 1 sedangkan jika
menjawab “Tidak” skor yang diberikan 0. Pengkategorian kecukupan produksi
ASI dilakukan dengan menggunakan distribusi frekuensi Sturges (1926). Kategori
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kecukupan produksi ASI ialah sangat kurang jika skor ≤ 3, kurang jika skor 3
sampai 6, dan cukup jika skor >6.
Penilaian status kesehatan berdasarkan keluhan kesehatan ibu nifas. Seluruh
jawaban yang benar dari pernyataan negatif yang diberikan dijumlahkan untuk
memperoleh skor status kesehatan ibu nifas. Pertanyaan yang diberikan sebagai
berikut (Wulanda 2012).
1. Air seni tertahan
2. Buang air kecil terasa sakit
3. Air seni terus menerus menetes
4. Susah buang air besar
5. Puting susu lecet
6. Pembendungan ASI
7. Kehilangan nafsu makan
8. Ibu sering merasakan pusing, lesu, dan lemas.
9. Kondisi lochea
Masing-masing pertanyaan memiliki 2 pilihan jawaban, yaitu “Ya” atau
“Tidak”. Apabila contoh menjawab “Tidak” skor yang diberikan 1 sedangkan jika
menjawab “Ya” skor yang diberikan 0. Pengkategorian kecukupan produksi ASI
dilakukan dengan menggunakan distribusi frekuensi Sturges (1926). Kategori
status kesehatan ibu nifas ialah kurang jika skor ≤ 3, cukup jika skor 3 sampai 6,
dan baik jika skor >6.
Data frekuensi makan ibu nifas untuk pangan sumber vitamin A dalam
bentuk food frequency questionaire dikonversi menjadi persentase jumlah ibu
nifas yang mengonsumsi setiap pangan sumber vitamin A (distribusi frekuensi
contoh). Pengolahan dilakukan dengan cara menjumlahkan ibu nifas per
kelompok bahan pangan sumber vitamin A kemudian dibagi jumlah seluruh
contoh dikali 100%.

Definisi Operasional
ASI adalah Air Susu Ibu yang diproduksi ibu pada hari ke 10 dan seterusnya
hingga masa nifas berakhir (42 hari).
Asupan vitamin A adalah jumlah asupan vitamin A yang berasal dari konsumsi
pangan dan suplemen. Dihitung berdasarkan jumlah makanan yang
dikonsumsi dengan metode food recall 2x24 jam.
Food Frequency Questionaire semi kuantitatif masa nifas adalah metode yang
digunakan untuk mengetahui jenis, jumlah, dan kuantitas makanan sumber
vitamin A yang dikonsumsi oleh ibu nifas selama masa nifas.
Keluhan kesehatan adalah kelainan atau gangguan kesehatan yang dialami oleh
ibu nifas (contoh) setelah melahirkan dan selama masa nifas.
Masa nifas adalah periode waktu yang diperlukan oleh ibu untuk memulihkan
alat kandungannya mulai dari 2 jam setelah persalinan dan berlangsung
sekitar 6 minggu (42 hari).
Nifas adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan kondisi ibu setelah
melahirkan sampai batas waktu tertentu (42 hari) dimana darah/kotoran
pada alat reproduksinya telah bersih.
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Perawatan kesehatan ibu nifas adalah perawatan kesehatan yang dilakukan oleh
ibu 2 jam setelah melahirkan hingga 42 hari baik secara formal maupun non
formal untuk memulihkan kondisi fisiologis tubuhnya seperti semula
(sebelum hamil).
Pendapatan keluarga per kapita per bulan adalah jumlah penerimaan per
kapita per bulan yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan
anggota keluarga selama satu bulan, kemudian dibagi dengan jumlah
anggota keluarga.
Produksi ASI adalah jumlah ASI yang diproduksi oleh ibu nifas yang diukur
secara kualitatif melalui pendekatan persepsi ibu nifas.
Status kesehatan ibu nifas adalah kelainan atau gangguan kesehatan yang
dialami oleh ibu dan selama masa nifas yang diukur secara kualitatif
berdasarkan keluhan kesehatan yang dirasakan ibu nifas.
Suplementasi vitamin A program pemerintah adalah pemberian vitamin A
yang berasal dari pemerintah untuk ibu nifas dengan dosis 200 000 SI yang
diberikan kepada ibu nifas dalam bentuk kapsul sebanyak 2 kapsul.
Tingkat kecukupan produksi ASI adalah kecukupan ASI yang diukur secara
kualitatif melalui persepsi ibu berdasarkan 9 pertanyaan positif yang
dikategorikan berdasarkan skor menjadi sangat kurang, kurang, dan cukup.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Umum Lokasi Penelitian
Kecamatan Dramaga merupakan salah satu kecamatan yang terletak di
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Dramaga memiliki wilayah
seluas 2 412 Ha. Kecamatan ini dibatasi oleh empat wilayah yakni Kecamatan
Rancabungur di sebelah utara, Kecamatan Bogor Barat dan Ciomas di sebelah
timur. Sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kecamatan Ciampea dan
Tamansari.
Kecamatan Dramaga terdiri dari sepuluh desa, yaitu Desa Cikarawang,
Babakan, Dramaga, Ciherang, Sinarsari, Neglasari, Sukawening, Petir, Purwasari,
dan Desa Sukadamai. Desa Dramaga, Sinarsari, Neglasari, Ciherang, dan Desa
Sukawening merupakan lima desa yang saling berdekatan serta dekat dengan
pusat perdagangan tradisional (pasar) dan juga pelayanan kesehatan (puskesmas).
Kecamatan Dramaga memiliki sarana kesehatan yang cukup memadai
berupa 1 UPT (Unit Pelayanan Teknis) kesehatan, 1 puskesmas pusat, 3
puskesmas pembantu, serta klinik-klinik kesehatan dan praktek dokter. Desa
Sinarsari, Neglasari, dan Desa Dramaga merupakan tiga desa yang dibawahi oleh
satu puskesmas pembantu yaitu Puskesmas Kampung Manggis. Puskesmas
Kampung Manggis terletak di Desa Sinarsari tepatnya di Dusun Kampung
Manggis.
Desa Ciherang dan Desa Sukawening merupakan 2 desa yang dibawahi oleh
satu puskesmas pusat yaitu Puskesmas Dramaga. Puskesmas Dramaga
membawahi seluruh puskesmas pembantu yang ada di Kecamatan Dramaga.
Puskesmas Dramaga terletak di Desa Ciherang.
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Karakteristik Contoh
Umur contoh penelitian ini berkisar antara 20 sampai 35 tahun dengan ratarata 28.2±4.0 tahun. Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase tertinggi umur
contoh (30%) terdapat pada kisaran 26 sampai 28 tahun dan persentase terendah
(1%) terdapat pada kisaran umur 20 sampai 22 tahun. Hurlock (1995),
menyatakan bahwa umur dapat mempengaruhi cara berfikir, bertindak, dan emosi
seseorang. Umur yang lebih dewasa biasanya memiliki emosi yang lebih stabil
dibandingkan umur yang lebih muda. Umur ibu yang terlalu muda ketika hamil
dan melahirkan dapat mempengaruhi kondisi fisiologis dan psikologis yang belum
siap.
Mochtar (1989) menyatakan bahwa kehamilan dengan umur yang terlalu
muda dan tua termasuk kehamilan risiko tinggi yang dapat meningkatkan
morbiditas dan mortalitas pada ibu dan janin. Selanjutnya, menurut Katwijk dan
Peeters (1998), risiko kematian akibat kehamilan di Arab 9 kali lebih tinggi pada
wanita yang berumur lebih dari 35 tahun dibandingkan wanita berumur kurang
dari 20 tahun. Gunawan (2010) menambahkan bahwa umur ibu hamil di bawah 20
tahun memiliki risiko yang cukup tinggi untuk melahirkan bayi prematur dengan
manifestasi klinis berat bayi lahir rendah, hypothermia, dan gagal nafas.
Seluruh contoh dalam penelitian ini sudah menempuh pendidikan formal
dengan tingkat pendidikan terendah sekolah dasar (SD) dan tertinggi perguruan
tinggi (PT). Campbell et al. (2002), Firmansyah dan Mahmudah (2012)
berpendapat pendidikan formal merupakan hal yang sangat penting dalam
pembentukan pribadi dengan wawasan berfikir yang lebih baik. Semakin tinggi
tingkat pendidikan formal, akan semakin luas pula cara berfikirnya.
Sebanyak 43.3% contoh hanya menamatkan jenjang pendidikan SD saja.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 47 tahun 2008 tentang
wajib belajar menegaskan bahwa pendidikan minimal yang harus diikuti oleh
warga negara Indonesia ialah pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang dimaksud
ialah sekolah menengah pertama (SMP) atau madrasah tsanawiyah (MTs). Hal ini
mengindikasikan bahwa 43.3% contoh belum mengikuti anjuran pemerintah,
sehingga perlu dilakukan sosialisasi kembali supaya anjuran pemerintah mengenai
program wajib belajar dapat terealisasi dengan baik.
Seluruh ibu nifas yang menjadi contoh termasuk Ibu Rumah Tangga (IRT)
atau tidak bekerja. Ong et al. (2005) dan Foo et al. (2005), menyatakan bahwa ibu
yang tidak bekerja biasanya memiliki durasi pemberian ASI yang lebih lama
dibandingkan dengan ibu yang bekerja. Kesulitan dalam membagi waktu antara
pekerjaan dan pemberian ASI menjadi salah satu alasan bagi ibu bekerja untuk
tidak memberikan ASI kepada bayinya secara cukup.
Sebanyak 83.3% contoh tergolong ke dalam multipara. Varney (2007)
mendefinisikan multipara sebagai wanita yang telah mengalami dua kehamilan
atau lebih (2-3 kali) dengan janin mencapai titik mampu bertahan hidup. Grade
multipara merupakan wanita dengan kehamilan lebih dari sama dengan 4 kali
dengan janin mencapai titik mampu bertahan hidup. Titik mampu bertahan hidup
bayi dicapai pada umur bayi 20 minggu atau berat janin 500 g. Pada ibu yang
melahirkan lebih dari satu kali, produksi ASI pada hari keempat setelah
melahirkan umumnya lebih tinggi dibanding ibu yang melahirkan pertama kali.
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Tabel 2 Sebaran contoh berdasarkan karakteristik individu
Karakteristik individu
Jumlah (n)
Persentase (%)
Umur contoh (tahun)
20 – 22
1
3.3
23 – 25
7
23.3
26 – 28
9
30.0
29 – 31
4
13.4
32 – 34
7
23.3
35
2
6.7
Total
30
100
Tingkat pendidikan
Tamat SD/sederajat (6 tahun)
13
43.3
Tamat SMP/sederajat (9 tahun)
11
36.7
Tamat SMA/sederajat (12 tahun)
5
16.7
Perguruan Tinggi (>12 tahun)
1
3.3
Total
30
100
Pekerjaan
Tidak bekerja (Ibu Rumah Tangga)
30
100
Bekerja
0
0
Total
30
100
Paritas
Multipara (2-3 anak)
25
83.3
Grade multipara (≥4 anak)
5
16.7
Total
30
100

Karakteristik Keluarga
Umur suami contoh berkisar antara 22 sampai 45 tahun dengan rata-rata
33.8±5.5 tahun. Jumlah tertinggi suami contoh terdapat pada kisaran umur 34
sampai 37 tahun (26.7%). Jumlah terendah terdapat pada kisaran umur 22 sampai
25 tahun (3.3%). Umur suami contoh yang tidak diketahui sebanyak 13.3%, hal
ini karena contoh tidak mengingat tahun lahir suaminya (Tabel 3).
Sebanyak 96.7% suami contoh sudah menempuh pendidikan, sisanya
sebanyak 3.3% belum pernah menempuh pendidikan. Pendidikan formal sangat
penting bagi suami. Berdasarkan hasil penelitian Wijiastuti (2000), pendidikan
suami dapat mempengaruhi pola konsumsi keluarga. Umumnya semakin tinggi
pendidikan suami, maka konsumsi pangan keluarga akan cenderung semakin
beragam.
Jumlah suami yang belum mengikuti anjuran wajib belajar 9 tahun dari
pemerintah sebanyak 40%. Jumlah ini lebih sedikit jika dibandingkan jumlah
contoh (istri) yang belum mengikuti anjuran wajib belajar.
Pekerjaan suami contoh termasuk pekerjaan yang umumnya terdapat di
wilayah pedesaan, yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil)/guru, pegawai swasta,
wirausaha, buruh, dan lainnya (supir dan office boy). Sebanyak 40% suami
memiliki pekerjaan sebagai buruh. Pekerjaan buruh yang dimaksud sudah
termasuk buruh tani dan buruh non tani.
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Definisi keluarga menurut UU No. 10 tahun 1992 tentang perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera adalah unit terkecil dalam
masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak atau ayah dan anaknya
atau anak dan ibunya. Sebanyak 70% keluarga contoh merupakan keluarga kecil
(≤4 orang). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar contoh sudah
menerapkan program keluarga berencana (KB).
Tabel 3 Sebaran contoh berdasarkan karakteristik keluarga
Karakteristik keluarga contoh
Jumlah (n) Persentase (%)
Umur suami (tahun)
22 – 25
1
3.3
26 – 29
6
20.0
30 – 33
4
13.3
34 – 37
8
26.7
38 – 41
5
16.7
42 – 45
2
6.7
Tidak diketahui
4
13.3
Total
30
100
Tingkat pendidikan
Tidak Sekolah (0 tahun)
1
3.3
Tamat SD/Sederajat (6 tahun)
11
36.7
Tamat SMP/Sederajat (9 tahun)
6
20.0
Tamat SMA/Sederajat (12 tahun)
10
33.3
Perguruan Tinggi (>12 tahun)
2
6.7
Total
30
100
Pekerjaan
PNS/Guru
1
3.3
Pegawai swasta
11
36.7
Wirausaha
3
10.0
Buruh
12
40.0
Lainnya (supir dan office boy)
3
10.0
Total
30
100
Jumlah anggota keluarga
Kecil (≤4 orang)
21
70.0
Sedang (5-6 orang)
7
23.3
Besar (≥7 orang)
2
6.7
Total
30
100
Pendapatan per kapita per bulan keluarga contoh berkisar antara Rp75 000
sampai Rp625 000 dangan rata-rata Rp242 247±107 145. Sebanyak 50% contoh
termasuk keluarga miskin, sisanya (50%) keluarga tidak miskin jika dikategorikan
dengan menggunakan cut of point kemiskinan BPS Jawa Barat (2012). Keluarga
miskin menurut BPS Jawa Barat (2012) apabila pendapatan per kapita per bulan
keluarga ≤Rp242 104. Sumarwan (2002), menyatakan bahwa pendapatan
merupakan salah satu unsur yang penting dalam keluarga dan dapat
mempengaruhi status gizi, terkait dengan daya beli terhadap bahan pangan untuk
memenuhi kebutuhan keluarga.
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Karakteristik Bayi
Umur bayi berkisar antara 10 sampai 36 hari dengan rata-rata 21.6±7.1 hari.
Sebanyak 33.3% bayi berumur 20 sampai 24 hari. Tabel 4 menunjukkan sebanyak
96.7% bayi lahir dengan berat lahir normal. Hanya sedikit bayi yang termasuk
BBLR (3.3%). Berat bayi lahir dapat mempengaruhi kekuatan bayi dalam
menghisap ASI. Kemampuan dan kekuatan menghisap pada bayi BBLR
umumnya lebih rendah daripada BBLN.
Berat Bayi Lahir (BBL) adalah berat badan bayi yang ditimbang dalam
waktu satu jam pertama setelah lahir. BBL dikategorikan menjadi dua kategori,
yakni Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan Bayi Berat Lahir Normal (BBLN).
Bayi dikatakan BBLR apabila BBL kurang dari 2500 g, sedangkan BBLN apabila
BBL berkisar antara 2500 g sampai 4000 g (Depkes RI 2010).
Tabel 4 Sebaran contoh berdasarkan karakteristik bayi
Karakteristik bayi contoh
Jumlah (n)
Persentase (%)
Umur bayi (hari)
10 – 14
6
20.0
15 – 19
5
16.7
20 – 24
10
33.3
25 – 29
3
10.0
30 – 34
5
16.7
35 – 39
1
3.3
Total
30
100
Berat bayi lahir
Berat Bayi Lahir Rendah (< 2500g)
1
3.3
Berat Bayi Lahir Normal (2500-4000g)
29
96.7
Total
30
100

Konsumsi Pangan Sumber Vitamin A
Pangan dapat dikategorikan sebagai sumber vitamin dan mineral apabila
mengandung 15% dari kebutuhan zat gizi ibu menyusui yang tercantum dalam
acuan label gizi (ALG) (BPOM RI 2011). Pangan yang tergolong ke dalam
sumber vitamin A bagi ibu nifas ialah pangan yang kandungan vitamin A pada
DKBM (Daftar Komposisi Bahan Makanan) minimal 128 RE vitamin A.
Jenis pangan nabati sumber vitamin A yang dikonsumsi contoh yaitu bayam,
wortel, daun katuk, kangkung, sawi, tomat, daun singkong, dan ubi jalar merah.
Sebanyak 93.3% contoh pernah mengonsumsi bayam dan wortel selama masa
nifas. Rata-rata frekuensi konsumsi wortel lebih tinggi dibanding bayam. Ratarata frekuensi wortel 2.8±1.2 kali/minggu dengan frekuensi konsumsi terbanyak 7
kali/minggu, sedangkan rata-rata frekuensi konsumsi sayur bayam 2.5±1.0
kali/minggu dengan frekuensi konsumsi terbanyak 4 kali/minggu (Tabel 5).
Vitamin A yang terdapat dalam sayuran berupa precursor atau karotenoid.
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Vitamin A berfungsi untuk pertumbuhan normal dan fungsi jaringan seperti mata,
kulit, epitel paru-paru, sistem urinari, sistem reproduksi serta tulang (Almatsier
2006).
Jenis pangan hewani sumber vitamin A yang dikonsumsi contoh ialah
daging ayam, telur ayam, susu bubuk, dan susu kental manis. Sebanyak 86.7%
contoh mengonsumsi daging ayam (Tabel 5). Bentuk vitamin A dalam pangan
hewani berupa preformed vitamin A atau retinol. Retinol berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan diferensiasi limfosit B (leukosit yang berperan dalam proses
kekebalan humoral) (Almatsier 2006).
Tabel 5 Distribusi frekuensi contoh berdasarkan jenis pangan sumber vitamin A
yang dikonsumsi
Kandungan vitamin Jumlah (n)**)
Pangan sumber vitamin A
Persentase (%)***)
A (RE) *)
Pangan Nabati
Bayam
640
28
93.3
Wortel
1 800
28
93.3
Daun katuk
1 556
19
63.3
Kangkung
945
6
20.0
Sawi
969
4
13.3
Tomat
225
4
13.3
Daun singkong
1 650
1
3.3
Ubi jalar merah
963
4
13.3
Pangan Hewani
Daging ayam
278
26
86.7
Telur ayam
309
20
66.7
Susu bubuk
538
5
16.7
Susu kental manis
175
3
10.0
Keterangan

: *) Kandungan vitamin A per 100 g padat berdasarakan tabel DKBM 2004
**) Jumlah ibu nifas yang mengonsumsi pangan sumber vitamin A
***) Persentase ibu nifas yang mengonsumsi pangan sumber vitamin A

Asupan Vitamin A
Asupan vitamin A contoh dibedakan menjadi asupan vitamin A dari seluruh
pangan yang dikonsumsi (pangan yang mengandung vitamin A) dan asupan
vitamin A dari pangan sumber vitamin A saja. Rata-rata asupan vitamin A dari
seluruh pangan yang mengandung vitamin A sebesar 565±351.4 RE. Berdasarkan
kelompok pangannya, rata-rata asupan vitamin A dari pangan nabati lebih tinggi
(462±367.0 RE) dibandingkan dengan asupan vitamin A dari pangan hewani
(103±116.0 RE) (Tabel 6).
Gibson (2005) menyatakan bahwa asupan vitamin A dikategorikan menjadi
kurang jika tingkat kecukupan vitamin A kurang dari 77%, dan cukup jika lebih
dari sama dengan 77%. Angka kecukupan vitamin A ibu nifas yaitu 850 RE.
Rata-rata tingkat kecukupan vitamin A untuk seluruh pangan yang
mengandung vitamin A sebesar 66.5±41.3%, sedangkan rata-rata tingkat
kecukupan vitamin A untuk pangan sumber vitamin A sebesar 63.1±43.4%.
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Berdasarkan kelompok pangannya, rata-rata tingkat kecukupan vitamin A dari
pangan nabati lebih tinggi (54.4±43.2%) dibandingkan dengan rata-rata tingkat
kecukupan vitamin A dari pangan hewani (12.1±13.7%) (Tabel 6). Hal ini
mengindikasikan bahwa konsumsi pangan saja (tanpa penambahan suplemen)
sehari-hari belum dapat menyumbangkan vitamin A yang cukup bagi kebutuhan
vitamin A harian yang harus diasup oleh ibu nifas.
Tabel 6 Asupan dan tingkat kecukupan vitamin A berdasarkan kelompok pangan
contoh
Rata-rata asupan
Rata-rata tingkat kecukupan
Kelompok pangan
vitamin A (RE)
vitamin A (%)
Pangan sumber vitamin A
536 ± 351.4
63.1 ± 43.4
Seluruh
pangan
yang
565 ± 369.0
66.5 ± 41.3
mengandung vitamin A
Pangan nabati
462 ± 367.0
54.4 ± 43.2
Pangan hewani
103 ± 116.0
12.1 ± 13.7
Seluruh contoh sudah mengonsumsi 2 kapsul vitamin A dosis tinggi (200
000 SI = 60 000 RE). Berdasarkan hasil wawancara dengan bidan desa, kapsul
diberikan kepada ibu nifas dengan anjuran kapsul pertama dikonsumsi langsung
setelah melahirkan, dan kapsul kedua diberikan satu hari setelah kapsul pertama
diberikan. Anjuran yang diberikan oleh bidan desa di tempat penelitian sudah
sesuai dengan ketetapan Dirjen Gizi Masyarakat (2009).
Total asupan vitamin A dari kapsul yang dikonsumsi contoh sebesar 400 000
SI (120 000 RE). Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO (1998) dalam Helen
Keller International (2004), ibu dan bayi yang disusui akan mendapatkan manfaat
dari pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi hingga 180 hari (6 bulan) setelah
melahirkan. Sehingga diduga vitamin A harian yang disumbangkan oleh kapsul
vitamin A untuk ibu nifas sebanyak ±2 000 SI (650 RE) per hari dengan tingkat
kecukupan vitamin A sebesar 76.5%.
Tingkat kecukupan vitamin A dari kapsul (76.5%) jika dijumlahkan dengan
rata-rata tingkat kecukupan vitamin A dari seluruh pangan vitamin A (66.5%),
maka tingkat kecukupannya akan lebih dari sama dengan 77%. Hal ini
mengindikasikan bahwa apabila asupan vitamin A dari pangan kurang selama
masa nifas, namun dibantu dengan konsumsi kapsul vitamin A program
pemerintah, maka kebutuhan vitamin A harian akan tercukupi (≥77%).

Tingkat Kecukupan Energi dan Protein
Kecukupan energi yang dianjurkan bagi ibu nifas selama 6 bulan pertama
dalam tabel AKG 2004 yang disepakati dalam WNPG (2004) ialah 2900 kkal
(umur 19-29 tahun) dan 2300 kkal (umur 30-49 tahun). Kecukupan protein
sebesar 67 g.
Sebanyak 76.7% TKE (tingkat kecukupan energi) dan 66.6% TKP (tingkat
kecukupan protein) contoh termasuk defisit berat (Tabel 7). Persentase contoh
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dengan TKE dan TKP defisit tersebut lebih tinggi dibandingkan data Riskesdas
(2010). Data Riskesdas (2010), menunjukkan bahwa sebanyak 43.4% perempuan
umur 15 sampai 49 tahun di provinsi Jawa Barat dengan TKE defisit berat, dan
42.5% dengan TKP defisit berat dan sedang.
Tabel 7 Sebaran contoh berdasarkan tingkat kecukupan zat gizi
Tingkat kecukupan zat gizi
Jumlah (n)
Persentase (%)
Tingkat Kecukupan Energi (TKE)
Defisit berat (TKE<70%)
23
76.7
Defisit sedang (TKE 70-79%)
3
10.0
Defisit ringan (TKE 80-89%)
2
6.7
Normal (TKE 90-119%)
1
3.3
Berlebih (TKE≥120%)
1
3.3
Total
30
100
Tingkat Kecukupan Protein (TKP)
Defisit berat (TKP<70%)
20
66.6
Defisit sedang (TKP 70-79%)
2
6.7
Defisit ringan (TKP 80-89%)
2
6.7
Normal (TKP 90-119%)
3
10.0
Berlebih (TKP≥120%)
3
10.0
Total
30
100

Perawatan Kesehatan Masa Nifas
Perawatan kesehatan masa nifas sangat penting bagi ibu nifas. Prioritas
perawatan kesehatan masa nifas ialah untuk menentukan status fisiologis ibu nifas.
Seluruh ibu nifas dalam penelitian ini melakukan perawatan kesehatan gabungan
dari perawatan kesehatan formal (modern) dan non formal (tradisional).
Perawatan kesehatan secara formal yang dilakukan oleh contoh yaitu
pemeriksaan kesehatan oleh bidan dengan rutin serta mengonsumsi obat yang
diberikan oleh bidan. Perawatan kesehatan non formal yang dilakukan oleh contoh
yaitu konsumsi jamu tradisional, godogan daun-daunan, dan pijat tubuh.
Berdasarkan penelitian Dahlianti et al. (2005) di Kabupaten Bogor, bentuk
perawatan tradisional yang umum dilakukan ibu nifas ialah pijat, menduduki abu
panas, membasuh kelamin dengan ramuan, dan konsumsi jamu tradisional.
Sebanyak 13.3% contoh mengonsumsi godogan sebagai salah satu
perawatan tradisional yang dilakukan, dan sebanyak 20% contoh melakukan
perawatan pijat (Tabel 8). Dahlianti et al. (2005), menyatakan bahwa manfaat
yang banyak dirasakan ibu nifas setelah dipijat ialah kebugaran tubuh. Selain itu,
pijat juga dapat membantu memperlancar pengeluaran ASI.
Seluruh contoh mengonsumsi jamu sebagai salah satu perawatan tradisional
yang dilakukan (Tabel 8). Santoso (1995) menyatakan bahwa jamu merupakan
obat tradisional yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, dan
sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang belum dibakukan
dan dipergunakan dalam upaya pengobatan berdasarkan pengalaman. Indonesia
merupakan negara yang masyarakatnya masih menggunakan jamu sebagai obat
tradisional dengan dasar penggunaan yang masih bersifat empirik dan warisan
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budaya bangsa terutama masyarakat yang tinggal di pulau Jawa. Dahlianti et al.
(2005) dan Roosita et al. (2003), menyatakan bahwa jamu habis bersalin berfungsi
untuk meningkatkan sirkulasi darah dan kekuatan tubuh, mendorong involusi
uterus, meningkatkan produksi ASI, mempercepat pengeluaran darah nifas dan
pemulihan pasca persalinan.
Tabel 8 Distribusi frekuensi contoh berdasarkan perawatan kesehatan
Perawatan kesehatan
Jumlah (n)
Persentase (%)
Perawatan modern (bidan)
30
100
Perawatan tradisional
Konsumsi godogan
4
13.3
Pijat
6
20.0
Jamu
30
100

Konsumsi Jamu Tradisional
Jenis jamu tradisional yang dikonsumsi ibu nifas ialah godogan lempuyang
(Zingiber aromaticum VAL), beluntas (Pluchea indica LESS), kunyit asem, air
sirih, beras kencur, galohgor, dan jamu kemasan.
Godogan lempuyang dikonsumsi oleh 50% contoh selama 1 sampai 2
minggu selama masa nifas. Manfaat yang dirasakan contoh yang mengonsumsi
godogan lempuyang ialah menyembuhkan luka (50%), menghilangkan bau amis
(33.3%), dan mengecilkan rahim (16.7%) (Tabel 9). Wahyuni dan Bermawie
(2010), menyatakan bahwa lempuyang merupakan salah satu komponen racikan
jamu yang diyakini dapat meningkatkan stamina kesehatan tubuh. Hal ini karena
lempuyang mengandung 50 komponen aktif yang berguna bagi kesehatan.
Godogan beluntas dikonsumsi oleh 66.7% contoh selama 1 sampai 2 minggu,
sisanya (33.3%) mengonsumsi 5 sampai 6 minggu. Manfaat yang dirasakan ialah
untuk menyembuhkan luka bekas persalinan (Tabel 9).
Tabel 9 Distribusi frekuensi contoh berdasarkan konsumsi godogan
Jenis godogan
Jumlah (n)
Persentase (%)
Konsumsi godogan lempuyang
Lama konsumsi (minggu/masa nifas)
1–2
3
50.0
3–4
1
16.7
5–6
2
33.3
Total
6
100
Manfaat konsumsi
Menghilangkan bau amis
2
33.3
Menyembuhkan luka
3
50.0
Mengecilkan rahim
1
16.7
Total
6
100
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Lanjutan tabel 9 Distribusi frekuensi contoh berdasarkan konsumsi godogan
Jenis godogan
Jumlah (n)
Persentase (%)
Konsumsi godogan beluntas
Lama konsumsi (minggu/masa nifas)
1–2
2
66.7
5–6
1
33.3
Total
3
100
Manfaat konsumsi
Menyembuhkan luka
3
100
Jamu tradisional umumnya digunakan oleh masyarakat jawa untuk
perawatan tubuh dan pengembalian fungsi fisiologis tubuh. Jamu yang
dikonsumsi oleh ibu habis melahirkan disebut juga jamu habis bersalin.
Contoh penelitian umumnya mengonsumsi lebih dari satu jenis jamu pada
masa nifas. Hasil wawancara kepada contoh membuktikan biasanya jamu yang
dikonsumsi pada minggu awal masa nifas berbeda dengan minggu akhir masa
nifas sesuai dengan kepercayaan dan manfaat masing-masing jamu.
Jamu kunyit asem dikonsumsi oleh 44.4% contoh selama 1 sampai 2 minggu
pada masa nifas. Manfaat konsumsi yang dirasakan contoh ialah menghilangkan
bau amis (22.2%), meningkatkan nafsu makan (22.2%), menyehatkan perut
(22.2%), menyembuhkan luka (11.1%), menghilangkan darah kotor (11.1%), dan
mengecilkan rahim (11.1%) (Tabel 10).
Daun sirih dikonsumsi oleh contoh selama 1 sampai 2 minggu. Manfaat
konsumsi yang paling banyak dirasakan contoh ialah menyehatkan tubuh (50%).
Sebanyak 58.8% mengonsumsi jamu beras kencur selama 1 sampai 2 minggu.
Manfaat konsumsi yang paling banyak dirasakan contoh ialah menyusutkan
peranakan (41.2%) (Tabel 10).
Sebanyak 54.4% contoh mengonsumsi jamu kemasan selama 1 sampai 2
minggu. Manfaat yang paling banyak dirasakan ialah mengecilkan rahim (45.5%).
Jamu galohgor hanya dikonsumsi oleh 1 contoh. Manfaat yang dirasakan ialah
menghilangkan bau amis (Tabel 10).
Tabel 10 Distribusi frekuensi contoh berdasarkan konsumsi jamu
Jenis jamu
Jumlah (n)
Persentase (%)
Konsumsi jamu kunyit asem
Lama konsumsi (minggu/masa nifas)
1–2
4
44.4
3–4
2
22.2
5–6
3
33.3
Total
9
100
Manfaat konsumsi
Menghilangkan bau amis
2
22.2
Meningkatkan nafsu makan
2
22.2
Menyembuhkan luka
1
11.1
Menghilangkan darah kotor
1
11.1
Mengecilkan rahim
1
11.1
Menyehatkan perut
2
22.2
Total
9
100
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Lanjutan tabel 10 Distribusi frekuensi contoh berdasarkan konsumsi jamu
Jenis jamu
Jumlah (n)
Persentase (%)
Konsumsi daun sirih
Lama konsumsi (minggu/masa nifas)
1–2
4
100
Manfaat konsumsi
Menghilangkan bau amis
1
25.0
Menyehatkan tubuh
2
50.0
Mengecilkan rahim
1
25.0
Total
4
100
Konsumsi jamu beras kencur
Lama konsumsi (minggu/masa nifas)
1–2
10
58.8
3–4
5
29.4
5–6
2
11.8
Total
17
100
Manfaat konsumsi
Menyusutkan peranakan
7
41.2
Menghilangkan bau amis
1
5.9
Mengeringkan luka
2
11.8
Menyehatkan badan
4
23.5
Menyehatkan rahim
3
17.6
Total
17
100
Konsumsi jamu kemasan
Lama konsumsi (minggu/masa nifas)
1–2
6
54.5
3–4
5
45.5
Total
11
100
Manfaat konsumsi
Mengeringkan luka
2
18.2
Mengecilkan rahim
5
45.5
Menyegarkan badan
3
27.3
Melancarkan ASI
1
9.1
Total
11
100

Produksi ASI
Kecukupan produksi ASI contoh penelitian dikelompokkan menjadi kurang
dan cukup. Tidak ada contoh yang memiliki produksi ASI sangat kurang.
Sebanyak 80% contoh memiliki produksi ASI cukup (skor >6) bagi bayi yang
disusui, sisanya (20%) kurang (skor 3-6) (Tabel 11).
Tabel 11 Sebaran contoh berdasarkan kecukupan produksi ASI
Kecukupan produksi ASI
Jumlah (n)
Persentase (%)
Kurang (Skor 3-6)
6
20.0
Cukup (Skor >6)
24
80.0
Total
30
100
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ASI yang cukup sangat penting bagi bayi karena ASI merupakan makanan
yang utama bagi bayi. Brown et al. (2005), menyatakan bahwa ASI dalam jumlah
cukup merupakan makanan terbaik pada bayi dan dapat memenuhi kebutuhan gizi
bayi selama 6 bulan pertama. ASI merupakan makanan alamiah yang pertama dan
utama bagi bayi sehingga dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal.
ASI dikatakan cukup bagi bayi jika terdapat beberapa ciri-ciri yaitu ASI
merembes keluar puting susu ibu, bayi menyusui lama (>10 menit) setiap kali
menyusu, setelah menyusui bayi tidak rewel, dan bayi buang air kecil sering (>6
kali) dalam sehari, ibu mendengar suara menelan ketika bayi menelan ASI, ibu
merasa geli setiap kali bayi menyusu, anak menyusui lebih dari 6 kali dalam
sehari, bayi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari (Soetjiningsih 1997;
Kent et al. 2006).

Status Kesehatan
Status kesehatan contoh penelitian dikelompokkan menjadi cukup dan baik.
Sebanyak 66.7% contoh memiliki status kesehatan baik (skor >6), sisanya
(33.3%) cukup (skor 3-6) (Tabel 12).
Tabel 12 Sebaran contoh berdasarkan status kesehatan
Status kesehatan
Jumlah (n)
Persentase (%)
Cukup (Skor 3 – 6)
10
33.3
Baik (Skor >6)
20
66.7
Total
30
100
Ahn dan Younblut (2007) serta Dewi dan Sunarsih (2011), menyatakan
bahwa status kesehatan ibu nifas dapat diamati melalui kesehatan fisik, mental
dan performa ibu nifas. Pengukuran status kesehatan diperlukan untuk mencegah
komplikasi ataupun gangguan-gangguan pada ibu selama masa nifas berlangsung.
Status kesehatan juga dapat dilihat berdasarkan lamanya pengeluaran darah
nifas atau yang disebut juga dengan lochea. Lochea bereaksi basa/alkalis dengan
bau amis (anyir) dan biasanya volumenya berbeda-beda pada setiap wanita.
Jumlah lochea pada ibu nifas sedikit saat berbaring dan akan meningkat saat
berdiri. Jumlah pengeluaran rata-rata lochea 240 sampai 270 ml/hari. Pengeluaran
lochea dapat dibagi berdasarkan waktu dan warnanya menjadi lochea rubra
(merah kehitaman) berlangsung 1 sampai 3 hari, lochea sanguinolenta (putih
bercampur merah) 3 sampai 7 hari, lochea serosa (kekuningan/kecoklatan) 7
sampai 14 hari, dan lochea alba (putih) lebih dari 14 hari (Wulanda 2012).

Status Gizi
Status gizi adalah suatu keadaan kesehatan tubuh seseorang atau kelompok
orang yang merupakan akibat dari konsumsi, penyerapan (absorbsi), dan
penggunaan (utilisasi) zat-zat gizi makanan. Status gizi juga diartikan sebagai
keadaan kesehatan seseorang atau sekelompok orang yang ditentukan dengan
salah satu atau kombinasi dari ukuran-ukuran gizi tertentu (Soekirman 2002).
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Status gizi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi
ASI. Tambahan makanan bagi seorang ibu yang sedang menyusui mutlak
diperlukan untuk meningkatkan pembuatan dan produksi ASI. Selain itu,
kekurangan gizi pada ibu menyusui juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan
pada ibu dan bayinya. Status gizi ibu menyusui disebabkan oleh banyak faktor,
salah satu diantaranya adalah pola makan atau asupan zat gizi ibu (Muchtadi
2002).
Sebanyak 93.3% contoh tidak berisiko KEK (LiLA≥23.5 cm), sisanya
(6.7%) berisiko KEK (LiLA<23.5 cm). Contoh yang tidak berisiko KEK lebih
banyak dibandingkan dengan contoh yang berisiko KEK. Salah satu faktor yang
mempengaruhi status gizi ialah asupan zat gizi (energi dan protein). Banyak
contoh yang kecukupan energi (93.3%) dan protein (80%) defisit pada penelitian
ini. Tingkat kecukupan energi dan protein yang dianalisis pada penelitian ini
merupakan energi dan protein yang berasal dari pangan saja (tidak
memperhitungkan lemak tubuh). Meskipun kondisi tubuh defisit energi dan
protein dari pangan, risiko KEK bisa saja tidak ada (kecil persentasenya) karena
tubuh akan memecah lemak yang ditimbun selama masa kehamilan menjadi
energi untuk fungsi biologis tubuh termasuk menyusui.

Hubungan Antar Variabel
Hubungan Asupan Vitamin A dengan Produksi ASI
Hasil uji Spearman menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan
(p<0.05) baik antara asupan vitamin A dari pangan yang mengandung vitamin A
maupun pangan sumber vitamin A saja dengan produksi ASI (Tabel 13). Hal ini
berarti semakin tinggi konsumsi pangan sumber vitamin A, maka produksi ASI
juga akan semakin tercukupi.
Tabel 13 Hubungan antara asupan vitamin A dengan produksi ASI pada ibu nifas
(uji Spearman)
Variabel independen (X)
Variabel
Asupan vitamin A dari
Asupan vitamin A dari
dependen (Y)
pangan sumber vitamin A
pangan
0.388
Produksi ASI
r
0.386
0.034
p
0.035
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Soetarini et al. (2009)
yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara vitamin A terhadap
pengeluaran ASI ibu postpartum. Hal ini karena vitamin A berfungsi dalam
membantu produksi steroid (Almatsier 2006; Van Dyke 1960). Tomaszewka et al.
diacu dalam Santoso et al. (2002), menyatakan bahwa produksi steroid yang
cukup dapat meningkatkan jumlah alveolus dan perkembangan ductus lactiferous.
Pidada et al. (1999) diacu dalam Marwah et al. (2010) menambahkan bahwa
steroid dan vitamin A berperan merangsang proliferasi epitel alveolus sehingga
akan terbentuk alveolus yang baru dan terjadi peningkatan jumlah alveolus dalam
kelenjar ambing. Alveolus merupakan organ tempat menyimpan susu.
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Hubungan Asupan Vitamin A dengan Status Kesehatan
Hasil uji Spearman menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang
signifikan (p<0.05) baik antara asupan vitamin A dari pangan yang mengandung
vitamin A (p=0.105) maupun pangan sumber vitamin A saja (p=0.100) dengan
status kesehatan ibu nifas. Vitamin A memiliki fungsi sebagai kekebalan tubuh
pada manusia dan hewan. Namun, Almatsier (2006) menyatakan bahwa
mekanisme ini belum diketahui secara pasti sehingga memungkinkan tidak
terdapat hubungan antara vitamin A dengan status kesehatan ibu nifas. Hingga
saat ini yang masih terbukti ialah hubungan antara vitamin A dengan status risiko
penyakit saluran pernapasan.
Status kesehatan ibu nifas dipengaruhi banyak hal yang cukup kompleks
(tidak terpatok pada status vitamin A saja) sehingga asupan vitamin A belum
dapat memastikan baik tidaknya status kesehatan ibu nifas. Ahn dan Younblut
(2007), menyatakan bahwa faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi status
kesehatan ibu nifas beberapa diantaranya ialah dukungan keluarga dan pendapatan
keluarga. Fang dan Hung (2012) menambahkan bahwa pendidikan dan tingkat
stress ibu nifas juga dapat mempengaruhi status kesehatan ibu nifas.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Seluruh contoh penelitian ini termasuk ke dalam wanita usia subur (20-35
tahun) yang tidak bekerja. Seluruh contoh sudah menempuh pendidikan, dengan
jenjang pendidikan terendah tamat sekolah dasar (SD/sederajat) dan tertinggi
perguruan tinggi (PT). Sebagian besar contoh (83.3%) termasuk multipara.
Kategori keluarga contoh sebagian besar (70%) termasuk keluarga kecil (≤4
orang). Sebanyak 50% keluarga contoh termasuk keluarga miskin. Umur bayi
berkisar antara 10 sampai 36 hari dengan rata-rata 21.6±7.1 hari. Hampir seluruh
contoh (96.7%) memiliki bayi lahir dengan berat lahir normal.
Jenis pangan nabati sumber vitamin A yang dikonsumsi oleh contoh ialah
bayam, wortel, daun katuk, kangkung, sawi, tomat, ubi jalar merah, dan daun
singkong. Jenis pangan hewani sumber vitamin A yang banyak dikonsumsi oleh
contoh ialah daging ayam, telur ayam, susu bubuk, dan susu kental manis. Ratarata asupan vitamin A dari seluruh pangan yang mengandung vitamin A sebesar
565 ± 351.4 RE dengan rata-rata sumbangan 66.5 ± 41.3 %, sedangkan rata-rata
asupan vitamin A dari pangan sumber vitamin A sebesar 536 ± 369.0 RE dengan
rata-rata sumbangan 63.1 ± 43.4 %.
Konsumsi pangan sehari-hari belum dapat menyumbangkan vitamin A yang
cukup bagi kebutuhan vitamin A. Tingkat kecukupan zat gizi (energi dan protein)
sebagian besar contoh masih defisit.
Perawatan kesehatan yang dilakukan contoh ialah gabungan dari perawatan
formal (bidan dan obat dari bidan) dan perawatan non formal (pijat, konsumsi
jamu, dan godogan). Seluruh contoh mengonsumsi jamu sebagai salah satu
perawatan kesehatan.

24
Sebanyak 80% contoh memiliki produksi ASI yang cukup bagi bayi yang
disusui, sisanya (20%) kurang. Sebanyak 66.7% contoh memiliki status kesehatan
baik, sisanya (33.3%) cukup. Sebanyak 93.3% contoh tergolong ke dalam kategori
tidak berisiko KEK, sisanya (6.7%) berisiko KEK.
Terdapat hubungan yang signifikan (p<0.05) antara asupan vitamin A dari
pangan sumber vitamin A dengan produksi ASI dengan nilai p=0.035 dan r=0.386.
Hubungan yang signifikan (p<0.05) juga diperlihatkan antara asupan vitamin A
dari seluruh pangan yang mengandung vitamin A dengan produksi ASI dengan
nilai p=0.034 dan r=0.388. Tidak terdapat hubungan yang signifikan (p>0.05)
antara asupan vitamin A dari seluruh pangan sumber vitamin A dengan status
kesehatan ibu nifas dengan nilai p=0.100.

Saran
Konsumsi pangan dan kapsul vitamin A memiliki manfaat yang penting bagi
ibu nifas. Hal ini karena fungsi vitamin A yang dapat mempengaruhi produksi Air
Susu Ibu (ASI) pada ibu nifas. Untuk itu, sebaiknya asupan vitamin A baik dari
seluruh pangan yang mengandung vitamin A dan pangan sumber vitamin A harus
ditingkatkan sehingga asupan vitamin A tercukupi.
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LAMPIRAN
Hasil uji korelasi Spearman asupan vitamin A dari pangan sumber vitamin A dan
kapsul vitamin A dengan produksi ASI
Correlations
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Hasil uji korelasi Spearman asupan vitamin A dari pangan sumber vitamin A dan
kapsul vitamin A dengan status kesehatan ibu nifas
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Hasil uji korelasi Pearson asupan vitamin A dari pangan sumber vitamin A dan
kapsul vitamin A terhadap tingkat kecukupan vitamin A
Correlations
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