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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 90 ibu yang 

memiliki bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Gondokusuman I 

Yogyakarta tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemberian 

ASI eksklusif adalah sebagai berikut.  

1. Perilaku pemberian ASI eksklusif pada ibu yang memiliki bayi usia 6-12 

bulan di wialayah kerja Puskesmas Gondokusuman I Yogyakarta sebesar 

63,3%, tidak jauh berbeda dengan cakupan ASI eksklusif nasional yaitu 

sebesar 65,16%. 

2. Gambaran faktor predisposisi, yaitu mayoritas responden berusia ≥ 18 

tahun, berpendidikan menengah, tidak bekerja, memiliki pendapatan 

rumah tangga tinggi, dan paritas lebih dari satu.  

3. Gambaran faktor pemungkin, yaitu sebagian besar responden tidak 

terpapar promosi susu formula 

4. Gambaran faktor penguat, yaitu sebagianbesar responden mendapat 

dukungan dari tenaga kesehatan dan dukungan suami. 

5. Faktor predisposisi yang berhubungan dengan perilaku pemberian ASI 

eksklusif adalah status pekerjaan ibu. 

6. Faktor pemungkin (promosi susu formula) memiliki hubungan bermakna 

dengan perilaku pemberian ASI eksklusif.  
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7. Faktor penguat, yaitu dukungan tenaga kesehatan dan dukungan suami 

memiliki hubungan bermakna dengan perilaku pemberian ASI eksklusif. 

8. Variabel independen yang paling dominan berpengaruh terhadap perilaku 

pemberian ASI eksklusif adalah variabel promosi susu formula dimana ibu 

yang tidak terpapar promosi susu formula 15,276 kali berpeluang 

memberikan ASI eksklusif pada bayinya dibandingkan dengan ibu yang 

terpapar terhadap promosi susu formula.  

B. Saran 

1. Bagi Bidan Puskesmas Gondokusuman I Yogyakarta 

Bidan Puskesmas Gondokusuman I diharapkan tetap menjaga 

pemberian informasi dan dukungan ASI ekslusif kepada ibu hamil dan 

juga menyusui baik pada saat ibu berkunjung untuk keperluan kontrol, 

imunisasi bayi, ataupun keperluan lainnya. Bidan juga diharapkan dapat 

memberikan informasi yang benar dan tepat tentang penggunaan PASI/ 

susu formula sehingga pertumbuhan dan perkembangan bayi dapat optimal.  

2. Bagi Ibu Hamil dan Menyusui di Wilayah Kerja Puskesmas 

Gondokusuman I Yogyakarta 

Ibu diharapkan dapat lebih meningkatkan kemauan untuk 

memberikan ASI eksklusif kepada bayinya karena pemberian ASI 

eksklusif kepada bayi sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan 

perkembangan bayi tersebut. Ibu juga diharapkan tidak menerima segala 

bentuk upaya promosi susu formula dari berbagai media promosi. 
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3. Bagi Suami di Wilayah Kerja Puskesmas Gondokusuman I 

Suami diharapkan selalu memberikan dukungan dan keyakinan 

kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi melalui beberapa 

bantuan, seperti pemberian informasi pentingnya ASI eksklusif, 

menyarankan secara langsung, membantu pekerjaan ibu supaya tidak 

kelelahan dan stress agar ASI tetap lancar. Suami sebaiknya juga 

mengetahui kapan bayi boleh diberi makanan tambahan selain ASI dan 

kapan bayi boleh diberi PASI/ susu formula. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian 

dengan topik yang sama diharapkan dapat melakukan dan 

mengembangkan penelitian dengan metode lain selain cross sectional 

sehingga tidak rawan terjadinya bias recall, seperti cohort study. 


