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ABSTRAK 

 

ASI (Air Susu Ibu) adalah makanan alami untuk bayi karena mengandung nutrisi 

yang seimbang dan sempurna untuk tumbuh kembang buah hati. Menurut data Kemenkes 

RI (2016), pemberian ASI eksklusif di Jawa Tengah masih rendah yakni sebesar 59,9% 

dan menduduki peringkat ke 26 dari 34 provinsi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karanganyar tahun 2016 cakupan bayi yang diberi ASI sebesar 36,5% (346 

bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dari total jumlah bayi laki-laki dan perempuan 947). 

Intervensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan produksi ASI adalah pijat OKE 

(Oksitosin Endorphin). Pijat OKE menstimulasi ibu merasa rileks sehingga dengan begitu 

hormon oksitosin keluar dan ASI lancar terproduksi. 

     Rancangan penelitian ini menggunakan Pra experiment dengan menggunakan one 

groups pretest-post test design. Sampel dalam penelitian ini yaitu 30 ibu post partum  

yang dirawat di BPM Tri Susilowati yang dipilih dengan teknik accidental sampling, yaitu 

menggunakan sample yang datang berurutan dan memenuhi kriteria. 

     Hasil analisa menggunakan Shapiro Wilk menunjukkan data terdistribusi tidak normal 

pada Pretest (P=0,002) dan Postest (P=0,003). Hasil analisa menggunakan Wilcoxon test 

menunjukkan bahwa ada perbedaan produksi ASI sebelum dan sesudah diberikan Pijat 

OKE  (P=0,013). 

     Penerapan Pijat OKE menyebabkan tubuh merasa rileks dan merangsang hormon 

oksitosin dan edorphin yang menyebabkan peningkatan Produksi ASI Ibu Post Partum. 

Pemberian pijat OKE di harapkan dapat menjadi solusi dalam penyelesaian masalah 

produksi ASI pada ibu post partum. 

 

Kata kunci : Ibu Post Partum, Produksi ASI, Pijat OKE 

Daftar pustaka : 15 (2010-2020) 

PENDAHULUAN 

ASI (Air Susu Ibu) adalah makanan 

alami untuk bayi karena mengandung 

nutrisi yang seimbang dan sempurna 

untuk tumbuh kembang buah hati. 

Memberikan asi akan memberikan 

maanfaat ganda bagi ibu dan bayi. ASI 

merupakan sumber energi dan nutrisi 

terpenting pada anak usia 6-23 bulan. 

ASI memenuhi lebih dari setengah 

kebutuhan energi pada anak usia 6-12 

bulan dan sepertiga dari kebutuhan 

energi pada anak usia 12-24 bulan. ASI 

juga merupakan sumber nutrisi yang 

penting pada proses penyembuhan 

ketika anak sakit (Kemenkes, 2018). 

UNICEF (United Nations 

International Children's Emergency 

Fund) dan WHO (World Health 

Organization) dalam rangka 

menurunkan angka kesakitan dan 

kematian bayi, 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).  

Ibu dianjurkan untuk menyusui 

anaknya selama  6  bulan pertama tanpa 

memberikan makanan dan/atau  

minuman lainnya. Pemberian ASI 

eksklusif selama 6 bulan pertama dapat 

mencegah penyakit infeksi seperti diare 

dan saluran pernapasan, serta 

menyediakan nutrisi dan cairan yang 

dibutuhkan bayi untuk mencapai 

pertumbuhan dan perkembangan yang 

optimal (SDKI, 2017). 

Prosentase anak berumur di bawah 

6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 

meningkat dalam 5 tahun terakhir, dari 

42 % pada SDKI (Standar Diagnosis 

Keperawatan Indonesia) 2012menjadi 

52 % pada SDKI 2017. Persentase anak 

yang tidak mendapat ASI naik dari 8 

persen pada SDKI 2012 menjadi 12 

persen pada SDKI 2017 (SDKI, 2017).  

Masase pada punggung 

merangsang titik tertentu di sepanjang 

meridian medulla spinalis yang 

ditransmisikan melalui serabut saraf 

besar ke formatio retikularis, thalamus 

dan sistem limbic tubuh akan 

melepaskan endorfin, hal ini disebabkan 

karena pijatan merangsang tubuh untuk 

merangsang senyawa endorphin yang 

merupakan pereda rasa sakit dan dapat 

menciptakan rasa nyaman (Aprillia, 

2010). 

Pengeluaran ASI dapat dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu produksi dan 

pengeluaran. Produksi ASI dipengaruhi 

oleh hormon prolaktin sedangkan 

pengeluaran dipengaruhi oleh hormon 

oksitosin. Pijat oksitosin merupakan 

salah satu solusi untuk mengatasi 

ketidaklancaran produksi ASI. Ibu yang 

panik juga penyebab ASI susah keluar, 

teknik pijat endhorphin dipakai untuk 

meningkatkan relaksasi dengan memicu 

perasaan nyaman melalui permukaan 

kulit. 

 Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Umarianti dkk (2018) tentang 

efektivitas metode BOM (Breastcare,  

Oxytocin,  and  Marmet  Teachnique) 

terhadap produksi ASI menunjukkan 

bahwa kombinasi ketiganya efektif 

dapat meningkatkan produksi ASI. 

Sedangkan penelitian Pri Widayati 

(2017) mengatakan bahwa penerapan 

pijat  endorphin untuk memperlancar 

produksi dan pengeluaran ASI.  

Pijat “OKE”  (Oksitosin dan 

Endhorphin) yaitu stimulasi untuk 

membantu produksi dan pengeluaran 

ASI melalui  pijat oksitosin  (pijatan 

atau rangsangan pada tulang belakang) 

dan  pijat endhorphin (dengan belaian 

lembut terlebih dahulu lalu dilakukan 

pemijatan di punggung). Dengan 

dilakukan pemijatan ini ibu akan 

merasa rileks sehingga dengan begitu 

hormon oksitosin keluar dan ASI. 

Penelitian tentang efektivitas pijat 

OKE (Oksitosin dan Endhorphin) 

dalam kelancaran produksi asi pada ibu 

postpartum diharapkan dapat menjadi 

metode untuk merangsang produksi 

ASI. Pengaruh kurangnya rangsangan 

untuk pengeluaran hormon jadi masalah 

dalam kelancaran produksi ASI. Solusi 

untuk mengatasi produksi ASI agar 

lancar dengan melakukan pemijatan  

pada daerah  tulang belakang leher,  

punggung  atau  sepanjang tulang 

belakang (vertebrae) sampai  tulang 

costae kelima sampai  keenam dan 

diberikan sentuhan lembut. Perbedaan 

penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan, belum ada pengkombinasian 

pijat endhorphin dan oksitosin untuk 

meningkatkan produksi ASI . 

Berdasarkan data tersebut di atas 

maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang pijat OKE untuk meningkatkan 

produksi ASI. Dari hasil penelitian ini 

diharapkan pijat OKE dapat 

diaplikasikan sebagai cara merangsang 

produksi ASI yang aman, murah, 



efektif, dan memberikan rasa nyaman 

kepada ibu postpartum. 

 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi, Polpulasi, dan Sampel Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang 

diteliti, maka jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian pra 

experiment dengan one groups 

pretest-post test design. Peneltian 

dilakukan di BPM Tri Susilowati 

kecamatan Jumantono Kabupaten 

Karanganyar pada bulan Agustus - 

Desmber 2020. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah Ibu Post Partum di BPM Tri 

Susilowati kecamatan Jumantono 

Kabupaten Karanganyar yaitu 

sebanyak 30. Penentuan besar sampel 

menggunakan rumus dan diperoleh 30 

responden dengan kriteria inklusi. 

Tehnik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan tehnik 

accidental sampling yaitu ibu nifas 

yang datang secara berurutan dan 

memenuhi kriteria pemilihan 

dimasukan dalam penelitian jumlah 

subyek yang diperlukan terpenuhi. 

 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Univariat 

1. Karakteristik responden  

Tabel 1. Distribusi Frekuensi 

Responden Berdasarkan Karakteristik 

Usia Ibu Postpartum 

Umur 

ibu 

bersalin 

Mean Std. 

Deviat

ion 

Range  Min Max 

25,47 4,967 16 19 35 

 (Data primer, 2021) 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui 

bahwa rata-rata ibu post partum normal 

sebagian besar berusia 25 tahun, usia 

paling rendah 19 tahun & usia paling 

tinggi 35 tahun, sedangkan Std. 

Deviation sebesar 4,967. 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi 

Responden Berdasarkan Karakteristik 

Pendidikan Ibu Postpartum 

Umur ibu bersalin F 
% 

Pendidikan Dasar (SD –SMP 

) 
8 

26,6 

Pendidikan Menengah 

(SMA/SLTA SEDERAJAT) 
19 

63,3 

Perguruan Tinggi 

(DIPLOMA/SARJANA) 
3 

10,1 

Total 30 
100 

(Data primer, 2021) 

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat 

diketahui bahwa ibu post partum 

sebagian besar berpendidikan 

menengah (SMA/SLTA SEDERAJAT) 

sebanyak  19 orang(63,3%), sedangkan 

sebagian kecil pendidikan terendah 

berpendidikan Perguruan Tinggi 

(DIPLOMA/SARJANA) sebanyak 3 

orang (10,1%). 

 

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Karakteristik Pekerjaan 

Ibu Postpartum 

Pekerjaan Ibu 

Bersalin 
F 

% 

Ibu rumah tangga 14 
46,6 

Wirasuwasta 15 
50 

PNS 1 
3.4 

Total 30 
100 

(Data primer, 2021) 

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat 

diketahui bahwa ibu post partum 

sebagian besar Ibu rumah tangga 

sebanyak  15 orang(50%), sedangkan 

sebagian kecil pekerjaan PNS sebanyak 

3 orang (3,4%). 
 

Analisis Bivariat 

Analisis bivariat pada penelitian ini 

bertujuan untuk melihat efektifitas antara 

variabel independen dan variabel dependen 

menggunakan uji wilcoxon. 

 

Tabel 4. Tingkat produksi volume ASI 

pada ibu post partum sebelum  

diberikan terapi pijat OKE 
Kelompok Mean Std. 

deviation 

Rang

e  

Min Max Sum 

Sebelum 0,983 0,7484 3,0 0.0 3,0 29,5 

 



Berdasarkan tabel 4 menunjukan 

bahwa tingkat rerata produksi volume 

ASI sebelum diberikan terapi pijat OKE 

pada ibu post partum adalah sebesar 

0,983 ml dengan nilai tertinggi sebesar 

3,00 dan nilai terendahnya 0,0.Rentang 

nilai/ standart deviasi sebesar 0,7484.  

 

Tabel 5. Tingkat produksi volume ASI 

pada Tingkat produksi volume ASI 

pada ibu post partum sesudah diberikan 

terapi pijat OKE. 
Kelompok Mean Std. 

deviation 

Range  Min Max Sum 

Sesudah 105,67 9,072 40 90 130 3170 

Berdasarkan tabel 5 menunjukan 

bahwa tingkat rerata produksi volume 

ASI sudah diberikan terapi pijat OKE 

pada ibu post partum adalah sebesar 

105,67 ml dengan nilai tertinggi sebesar 

130 dan nilai terendahnya 90 .Rentang 

nilai/ standart deviasi sebesar 9,072. 

 

Tabel 6. Efektifitas Pijat OKE pada 

Produksi ASI pada Ibu post partum.. 
 Z P Value 

Sebelum & 

sesudah pijat 

OKE 

-2,496 0.013 

Berdasarkan tabel 6 dari hasil uji 

statistik menggunakan wilcoxon  di 

peroleh nilai Z  sebesar -2,496 atau   p= 

(0,013) maka p< (0,05). Hal ini secara 

statistik maka Ha diterima artinya ada 

perbedaan antara hasil produksi ASI 

untuk sebelum dan sesudah sehingga 

dapat disimpulkan terdapat efektifitas 

pijat OKE terhadap produksi ASI pada 

ibu Postpartum di BPM Tri Susilowati 

Kecamatan Jumantono Kabupaten 

Karanganyar. 

 

PEMBAHASAN 

1. Jumlah Produksi ASI Pada Ibu 

Postpartum Sebelum Diberikan 

Pijat OKE 

Berdasarkan penelitian 

dijelaskan bahwa tingkat produksi 

ASI pada 30 responden ibu 

Postpartum di BPM Tri Susilowati 

Kecamatan Jumantono Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2020  sebelum 

diberikan terapi pijat yaitu rerata 

sebesar 0,983 ml dengan nilai 

tertinggi  3,00 ml dan nilai 

terendahnya 0,0 ml .Rentang nilai/ 

standart deviasi sebesar 0,7484. 

Hal ini disebabkan karena 

di pengaruhi oleh kondisi psikis ibu 

dan makanan yang di konsumsinya 

serta kurangnya ibu mendapatkan 

edukasi supaya jumlah ASI 

banyak. Oleh karena itu, ibu tidak 

boleh merasa stress dan gelisah 

secara berlebihan. Keadaan ini 

sangat berpengaruh terhadap 

jumlah volume ASI pada minggu 

pertama saat menyusui bayi 

(Deddy Muchtadi, 2010). 

ASI merupakan sumber 

energi dan nutrisi terpenting pada 

anak usia 6-23 bulan. ASI 

memenuhi lebih dari setengah 

kebutuhan energi pada anak usia 6-

12 bulan dan sepertiga dari 

kebutuhan energi pada anak usia 

12-24 bulan. ASI juga merupakan 

sumber nutrisi yang penting pada 

proses penyembuhan ketika anak 

sakit (Kemenkes, 2018). 

2. Jumlah Produksi ASI Pada Ibu 

Postpartum Sesudah Diberikan 

Pijat OKE 

Berdasarkan penelitian 

setelah diberi terapi pijat OKE 

menunjukan bahwa tingkat rerata 

produksi volume ASI sudah 

diberikan terapi pijat OKE pada ibu 

post partum adalah sebesar 105,67 

ml dengan nilai tertinggi sebesar 

130 dan nilai terendahnya 90 

.Rentang nilai/ standart deviasi 

sebesar 9,072. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan di berikan pijat oksitosin 



akan lebih memperlancar produksi 

ASI pada ibu post partum. Melalui 

pijatan atau rangsangan pada 

tulang belakang, neurotransmitter 

akan merangsang medulla 

oblongata langsung mengirim 

pesan kehypothalamus di hypofise 

anterior untuk mengeluarkan 

oksitosin dan endorphin sehingga 

payudara mengeluarkan ASI. 

Oksitosin diproduksi oleh kelenjar 

pituitari posterior (neurohipofisis). 

Saat bayi mengisap areola akan 

mcngirimkan stimulasi ke 

neurohipofisis untuk memproduksi 

dan melepaskan oksitosin secara 

intermiten. Oksitosin akan masuk 

ke aliran darah ibu dan merangsang 

sel otot di sekeliling alveoli 

berkontraksi membuat ASI yang 

telah terkumpul di dalamnya 

mengalir ke saluran-saluran duktus. 

Pijat OKE dilakukan pada ibu 

setelah melahirkan juga dapat 

membantu kerja hormon oksitosin 

dan endorphin dalam pengeluaran 

ASI, juga mempercepat saraf 

parasimpatis dan menyampaikan 

sinyal ke otak bagian belakang 

(Anik, 2016). 

3. Efektivitas Pijat OKE Pada 

Produksi ASI 

Berdasarkan penelitian 

menunjukan bahwa adanya 

efektifitas pijat OKE pada produksi 

ASI. Dari analisis data yang 

diperoleh oleh peneliti pada 30 

orang ibu post partum. Pada awal 

diberikan terapi pijat OKE rata –

rata produksi ASI nya adalah 0,983 

ml. Setelah diberikan terapi pijat 

OKE produksi ASI meningkat 

menjadi rata –rata 105,67 ml. 
Berdasarkan dari uji Wilcoxon 

diperoleh nilai Z  sebesar -2,496 

atau   p= (0,013) maka p< (0,05). 

Hal ini secara statistik maka Ha 

diterima artinya ada perbedaan 

antara hasil produksi ASI untuk 

sebelum dan sesudah sehingga 

dapat disimpulkan terdapat 

efektifitas pijat OKE terhadap 

produksi ASI. 

Pijat OKE salah satu 

alternatif yang dapat merangsang 

proses peningkatan produksi ASI, 

pijat oksitosin memberikan rasa 

nyaman, rileks dan tenang sehingga 

membantu meningkatkan produksi 

ASI menjadi semangkin banyak. 

Pijat OKE ini juga merangsang 

hifotalamus yaitu bagian hipofisis 

posterior dan anterioruntuk 

mengeluarkan oksitosin sehingga 

menyebabkan buah dada 

mengeluarkan air susunya. 

Sehingga dapat memberikan 

kenyamanan selain terapi pijat 

OKE jumlah ASI juga dipengaruhi 

oleh hisapan bayi juga merangsang 

produksi hormon oksitosin dan 

edorphin yang membuat sel-sel 

otot disekitar alveoli berkontraksi, 

sehingga air susu didorong menuju 

putting payudara. Semakin bayi 

mengisap, maka semakin banyak 

air susu yang dihasilkan (Anik, 

2016). 

Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pri 

Widayati & Eni Indrayani,(2017) 

dengan judul “Penerapan Pijat 

Endorphine Terhadap Kelancaran 

Produksi Dan Pengeluaran Asi 

Pada Ibu Nifas Di Puskesmas 

Buayan” berdasarkan hasil yang 

didapatkan dari 30 sampel adalah 

nilai p value sebesar 0,000< 0,05 



sehingga dapat disimpulkan ada 

perbedaan kelancaran produksi dan 

pengeluaran ASI. 

Menurut asumsi peneliti 

bahwa melakukan pijat OKE  dapat 

meningkatkan produksi ASI lebih 

banyak karena pemberian pijat 

akan semakin rileks dan dapat 

dengan cepat merangsang hormon 

oksitosin dan edorphin sehingga 

ASI dapat keluar dengan lancar dan 

produksinya banyak. Pemberian 

pijat OKE di harapkan dapat 

menjadi solusi dalam penyelesaian 

masalah produksi  ASI pada ibu 

post patum di BPM Tri Susilowati 

kacamatan Jumantono Kabupaten 

Karanganyar. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian “Efektivitas Pijat 

OKE dalam Kelancaran Produksi ASI 

pada Ibu Postpartum di BPM Tri 

Susilowati Kecamatan Jumantono 

Kabupaten Karanganyar” maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Jumlah produksi ASI pada ibu 

postpartum sebelum diberikan Pijat 

OKE menunjukkan bahwa dari 30 

responden penelitian yaitu rata-rata 

sebesar 0,983 ml dengan nilai 

tertinggi sebesar 3,00 ml dan nilai 

terendahnya 0,0 ml. 

2. Jumlah produksi ASI pada ibu 

postpartum setelah diberikan Pijat 

OKE menunjukkan bahwa dari 30 

responden penelitian yaitu rata-rata 

sebesar 105,67 ml dengan nilai 

tertinggi sebesar 130 ml dan nilai 

terendahnya 90ml. 

3. Efektivitas pijat OKE pada 

produksi ASI menunjukkan bahwa 

dari 30 responden di peroleh nilai Z  

sebesar -2,496 atau   p= (0,013) 

maka a< (0,05), dapat disimpulkan 

bahwa adanya pengaruh pijat OKE 

Terhadap Produksi ASI pada Ibu 

Postpartum di BPM Tri Susilowati 

Kecamatan Jumantono Kabupaten 

Karanganyar. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

peneliti lakukan, maka peneliti ingin 

menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Bidan/Perawat di 

keacamatan jumantono kabupaten 

karanganyar  

Peneliti menyarankan pijat OKE 

dapat dijadikan solusi untuk ibu 

post partum yang mengalami 

masalah ketidak lancaran ASI dan 

dapat mengedukasi ibu post 

partum tentang pentingnya 

pemberian ASIeksklusif pada 

bayi yang baru lahir. 

2. Bagi Responden( Ibu Post 

Partum)  

Diharapkan ibu-ibu post partum 

dengan di bantu suami atau 

keluarga di rumah dapat 

memberitahukan ke masyarakat 

sekitar sehingga menambah 

pengetahuan serta wawasan untuk 

menerapkan pijat OKE sebagai 

salah satu solusi untuk mengatasi 

masalah ASI yang tidak lancar  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini belum 

sempurna karena keterbatasan 

peneliti, diharapkan pada peneliti 

selanjutnya mampu 

mengembangkan penilitian lain 

dengan metode yang lain pada ibu 

post partum dari segi faktor yang 

berbeda agar dapat 

mengembangkan penelitian 

seperti ini di masa yang akan 

datang. 

4. Bagi Universitas kusuma husada 

surakarta 

Diharapkan penelitian ini di 

jadikan referensi dan digunakan 

oleh mahasiswa untuk menambah 

pengetahuan di bidang 

kesehatandan di bidang 

maternitas, yaitu tentang 



pemberian intervensi pijat OKE 

terhadap ibu post partumyang 

mengalami masalah ketidak 

lancaran ASI. 

DAFTAR PUSTAKA 

Atika. (2010). Imunisasi dan Vaksinasi. 

Bantul, Yogyakarta Nuha Medika. 

Anik. 2016. Inisiasi Menyusu Dini, ASI 

Eksklusif dan Manajemen. Laktasi. 

Jakarta: 1-20. 

 

Aprillia,yesie.2010. Hipnostetri: Rileks, 

nyaman dan aman saat hamil & 

Melahirkan.Jakarta: Gagas Media. 

 

Dadang, A. M. 2020. Pengaruh 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, Etos Kerja Dan Semangat 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

Pada Badan Pemberdayaan 

Perempuan Dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Biak Numfor. 

Jawa Timur: Qiara Media. 

 

Ekasari, Tutik.2019. Deteksi Dini 

Preeklamsi dengan Antenatal Care. 

Sulawesi selatan: Yayasan Ahmar 

Cendikia Indonesia.  

 

Hermawan, Iwan. 2019. Teknik Menulis 

Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi dan 

Metodologi. Kuningan: Hidayatul 

Quran. 

 

Homsiatur Rohmatin, Agustina Widayati 

dan Umi Narsih. 2019. Mencegah 

Kematian Neonatal dengan P4K. 

Yogyakarta:Laksana 

Kasdu, Dini. 2014. Anak Cerdas. Jakarta: 

Puspa Swara. 

 

Kuswandi, Lanny.2014. Gentle 

Hypnobirthing A Gentle Way To 

Give Birth. Jakarta:Pustaka bunda. 

 

Linda, Edita. 2019. ASI Eksklusif. Cilacap: 

Yayasan Jamiul Fawaid 

 

Lubis, Namora Lumongga. 2016. 

Psikologi Kespro. Wanita dan 

Perkembangan Reproduksinya : 

Ditinjau dari Aspek Fisik dan 

Psikologinya. Jakarta: PT Fajar 

Interpratama Mandiri. 

 

Monika.2014. Buku Pintar ASI dan 

Menyusui.Jakarta:Naura books. 

 

Notoatmodjo, S. 2012. Metodologi 

Penelitian Kesehatan. Jakarta : 

Rineka Cipta. 

 

Pantiawati Ika, Saryono. 2010. Ilmu 

Kebidanan. Jakarta : PT Bina 

Pustaka 

 

Rahayu, Anik Puji. 2016.Panduan 

praktikum keperawatan maternitas. 

Yogyakarta: deepublish 

 

Wulan Mulya Pratiwi dan dr. Zuhrah 

Taufiqa, M. Biomed.2017. Diary 

Pintar Bunda Menyusui dan MP-

ASI.Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo. 

 

 

Wulandari,Nur Furi.2020. Happy 

Exclusive 

Breastfeeding.Yogyakarta:Laksana 

 

 

 

 


