
 

 

EFEKTIFITAS SUSU KEDELAI TERHADAP PRODUKSI ASI 

PADA IBU POST PARTUM DI DESA WIDODAREN 

KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR 

 
Aisyah Tri Lestari 

Universitas Kusuma Husada Surakarta 

 

ABSTRAK 

 

Air Susu Ibu (ASI) adalah nutrisi alamiah yang terbaik bagi bayi. Produksi ASI 

yang sedikit menjadi masalah utama bagi para ibu yang baru melahirkan, selain 

masalah puting susu tenggelam atau datar, payudara bengkak, bayi enggan 

menyusu karena teknik yang kurang benar atau bayi yang berlidah pendek. 

Cara untuk meningkatkan produksi ASI dapat dilakukan dengan pemberian 

susu kedelai karena kedelai mengandung protein 35% yang dapat membantu 

meningkatkan produksi ASI karena di dalam susu kedelai terdapat isoflavon, 

alkaloid, polifenol, steroid, dan subtansi lainnya yang merangsang hormone 

oksitosin dan prolaktin yang efektif dalam meningkatkan dan memperlancar 

produksi ASI. Tujuan penelitian ini untuk mengukur efektifitas pemberian susu 

kedelai terhadap produksi ASI pada ibu post oartum di desa widodaren 

kabupaten ngawi provinsi jawa timur. Penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan desain penelitian pre-eksperimen dengan one-group pretest-

posttest design yang dilaksanakan pada tanggal bulan november 2020. Sampel 

diambil dengan teknik total sampling dan dianalisis menggunakan rumus 

sample paired T-test. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden 

berusia 20-23 tahun sebanyak 23 orang (76,7%), ASI dengan kategori tidak 

lancar didapatkan hasil nilai 6,53. Hasil uji statistik sample paired T-test 

efektifitas susu kedelai terhadap produksi ASI di desa widodaren kabupaten 

ngawi provinsi jawa timur didapatkan selisih skor antara sebelum dan sesudah 

perlakuan mean 5,300 dengan nilai signifikan 0,000 (p<0,05). Dari penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa pemberian susu kedelai terhadap produksi ASI 

pada ibu post partum di desa widodaren kabupaten ngawi efektif meningkatkan 

produksi ASI pada ibu post partum. 

 

Kata kunci : ibu nifas, susu kedelai, produksi ASI 

 

PENDAHULUAN  

Air Susu Ibu merupakan makanan 

yang ideal untuk bayi terutama 

pada bulan-bulan pertama, karena 

mengandung zat gizi yang 

diperlukan bayi untuk 

membangun dan menyediakan 

energi (Khasanah, 2011). ASI 

adalah air susu yang keluar dari 

sesorang ibu pasca melahirkan 

bukan sekedar makanan, tetapi 

juga sebagai suati cairan yang 

terdiri dari sel-sel yang hidup 

seperti sel darah putih, antibodi, 

hormon, faktor-faktor 

pertumbuhan, enzim, serta zat 



yang dapat membunuh bakteri dan 

virus (Nugroho, 2011).  

Berdasarkan (RISKESDAS) 2018 

Kementrian Kesehatan Indonesia 

Pencapaian ASI Eksklusif adalah 

37,3%. Berdasrkan Profil 

Kesehatan Indonesia 2019, 

cakupan bayi mendapatkan ASI 

Eksklusif tahun 2019 secara 

nasional yaitu sebesar 67, 74% 

(Profil Kesehatan Indonesia, 

2019). Berdasarkan Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

diketahui bahwa cakupan bayi 

yang mendapatkan ASI Eksklusif 

di Jawa Timur tahun 2018 sebesar 

76,8%, ckupan tersebut 

mengalami kanaikan 

dibandingkan dengan tahun 2017 

sebesar 75,7%. Pencapaian ASI 

Eksklusif di Kabupaten Ngawi 

tahun 2015 sebesar 73,3% (Profil 

Kesehatan Jawa Timur, 2018). 

Ditetapkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No.33 tahun 

2012 tentang Pemberian ASI 

Eksklusif. Kebijakan 

pemerintahan menurunkan angka 

kematian bayi di Indonesia adalah 

meningkatkan pemberian ASI 

Eksklusif yang di atur PP No.33 

tahun 2012. Produksi ASI yang 

sedikit menjadi masalah utama 

para ibu yang baru melahirkan, 

selain masalah puting susu 

tenggelam atau datar, payudara 

bengkak, bayi enggan menyusu 

karena teknik yang kurang benar 

atau bayi yang berlidah pendek 

(Dewi, 2013). Kurangnya ASI 

disebabkan karena ibu sibuk 

bekerja, bentuk payudara menjadi 

tidak indah, ASI tidak keluar, ASI 

tidak cukup dan susu formula 

dianggap lebih praktis (Khamzah, 

2012). Produksi ASI dapat 

dilancarkan dengan 

mengkonsumsi beberapa obat 

yang memperlancar ASI dari 

ekstrak daun katuk, dan susu 

bubuk maupun cair khusus untuk 

ibu menyusui. Ironisnya di 

pedesaan keberadaan daun katuk 

susah didapat, apalagi obat 

pelancar ASI, sedangkan susu 

khusus ibu menyusui harganya 

terlalu mahal bagi warga desa, 

dan tidak semua ibu menyukai 

susu. Alternatif lain untuk 

menunjang kebutuhan gizi ibu 

selama masa nifas adalah dengan 

mengkonsumsi susu kedelai 

(Elika, 2018). 

Dampak dari ibu yang tidak mau 

memberikan ASI eksklusif bagi 

anaknya pun ada banyak yaitu 

waktu yang diberikan kepada 

anak kurang intensif, susah 

menjalin ikatan batin kepada si 

anak, dapat menurunkan resiko 

kanker payudara. Sementara 

dampak bagi bayi yang tidak di 

beri ASI eksklusif bertambahnya 

kerentanan terhadap penyakit 

seperti ISPA, diare, kurangnya 

dalam pembentukan IQ (Intan, 

2019). 

Salah satu cara untuk 

meningkatkan produksi ASI yaitu 

dengan cara mengkonsumsi susu 

kedelai yang terbuat dari kacang 

kedelai. Dipilihnya susu kedelai 

untuk meningkatkan produksi ASI 

karena kedelai mengandung 

protein 35% yang dapat 

membantu meningkatkan 

produksi ASI karena di dalam 

susu kedelai terdapat isoflavon, 

alkaloid, polifenol, steroid, dan 

subtansi lainnya yang merangsang 

hormon oksitosin dan prolaktin 

yang efektif dalam meningkatkan 



dan memperlancar produksi ASI 

(Elika, 2018). 

 

BAHAN DAN METODE  

Jenis penelitian ini 

menggunakan penelitian 

kuantitatif dalam pelaksanaan 

penelitian ini. Jenis yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah pre-ekperimen dengan 

One-Group Pretes-Posttest 

Design. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan 

melaksanakan observasi 

sebanyak dua kali sebelum 

eksperimen (pretest) dan 

sesudah eksperimen (posttest) 

pada subyek penelitian. Tujuan 

one group pre test-post test 

design ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh tindakan 

terhadap eksperimen (Sugiyono, 

2016). Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui efektifitas 

pemberian susu kedelai untuk 

meningkatkan produksi ASI 

pada ibu post partum di Desa 

Widodaren. 

 

HASIL PENELITIAN  

 

Analisa Univariat  

1) Karakteristik Responden 

Tabel 4.1 Distribusi 

Frekuensi Karakteristik 

Responden  

Karakteri

stik 

Respond

en 

Frekue

nsi 

Present

ase 

(%) 

Usia    

20-23 23 76,7 

24-26 4 13,3 

27-30 3 10,0 

Pendidik

an  

  

SMA 29 96,7 

SMP 1 3,3 

Pekerjaa

n  

  

IRT 18 60,0 

Wiraswa

sta  

5 16,7 

Swasta  7 23,3 

Perawata

n 

Payudara 

  

Ya  3 10,0 

Tidak  27 90,0 

Konsums

i 

Pelancar 

ASI 

  

Ya 5 16,7 

Tidak  25 83,3 

Total 30 100 

Dari tabel di atas menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden 

berusia 20 – 23 tahun yaitu 23 

responden (76,75). Jika ditinjau dari 

pendidikan, sebagian besar 

responden berpendidikan SMA yaitu 

29 responden (96,7%) dan hanya 1 

responden (3,3%) yang 

berpendidikan SMP. Apabila dilihat 

dari pekerjaan, sebagian besar 

responden bekerja sebagai IRT yaitu 

18 responden (60%). Apabila dilihat 

dari perawatan payudara sebagian 

besar responden yang tidak 

perawatan payudara yaitu 27 

responden (90,0%) yang tidak 

mengkonsumsi Pelancar ASI yaitu 

25 responden (83,3%). 

2) Deskripsi Data Produksi ASI 

responden sebelum perlakuan  

Tabel 4.2 Distribusi data skor pretes 

produksi ASI  

 

N Mea

n 

Std. 

Devia

Sig. 



si 

3

0 

6,53 1,332 0,05

9 

 

 Dari tabel di atas menunjukkan hasil 

analisis statistik skor sebelum 

perlakuan dengan nilai mean 6,53. 

Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa produksi ASI tidak lancar. 

3) Deskripsi Data Produksi ASI 

responden sesudah perlakuan  

Tabel 4.3 Distribusi data skor post 

test produksi ASI  
N Mean Std. 

Devias

i 

Sig

. 

3

0 

11,37 2,684 0,1

24 

 

Dari tabel diatas menunjukkan 

analisa data statistik skor sesudah 

perlakuan dengan nilai mean 11,37. 

Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa produksi ASI lancar. 

Analisa Bivariat 

Tabel 4.4 Hasil uji normalitas 

Saphiro Wilk skor  efektifitas susu 

kedelai terhadap produksi ASI 

sebelum dan sesudah  diberikan susu 

kedelai  

 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas hasil uji 

normalitas dengan menggunakan uji 

saphiro wilk diperoleh hasil dengan 

nilai signifikan data sebelum 

perlakuan 0,059 dan nilai signifikan 

data sesudah perlakuan 0,124 yang 

menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal (sig. > 0,05).  

4) Tabel 4.5 Hasil uji statistik Paired 

Sample T-Tes efektifitas susu kedelai 

terhadap produksi ASI selisih skor 

sebelum dan sesudah diberikan susu 

kedelai 

 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan 

hasil analisa statistik selisih skor 

antara sebelum dan sesudah 

perlakuan nilai mean 5,300 dan 

secara statistik signifikan (p<0,05) 

dengan nilai signifikan 0,000. 

 

PEMBAHASAN  

 

1. Hasil Analisa Data berdasarkan 

karakteristik responden  

Berdasarkan tabel 4.1 hasil 

analisa data menunjukkan sebagain 

Kelompok Kontrol N Mean SD Sig 

Sebelum perlakuan 30 6,53 1,332 0,059 

Sesudah perlakuan 30 11,37 2,684 0,124 

Ke

lo

mp

ok 

ko

ntr

ol 

N Me

an 

Ko

rel

asi 

SD t Co

nfi

die

nce 

Int

erv

al 

95

% 

 Sig

. 

      Lo

we

r 

Up

per 

 

Pro

du

ksi 

AS

I 

seb

elu

m 

da

n 

ses

ud

ah 

per

lak

ua

n 

30 5.3

00 

0.2

50 

3.1

85 

9.1

13 

4.1

10 

6.4

89 

0,0

00 



besar responden yang berusia 20-23 

tahun yaitu 23 responden (76,75%) 

merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi produksi ASI  

bagaimana ibu mengambil keputusan 

dalam pemeliharaan dirinya dimana 

semakin bertambah usia maka 

pengalaman dan pengetahuan 

semakin banyak, usia ibu yang masih 

muda mungkin membuat kestabilan 

emosi yang dimilikinya belum 

matang bila dibandingkan dengan ibu 

multipara, menurut Bentelu  (2019).  

Jika ditinjau dari pendidikan 

sebagian besar responden 

berpendidikan SMA yaitu 29 

responden (96,7%) dan hanya 1 

responden (3,3%). Apabila dilihat 

dari pekerjaan sebagian besar 

responden bekerja sebagai IRT yaitu 

18 responden (60%). Apabila dilihat 

dari responden yang tidak melakukan 

perawatan payudara yaitu sebesar 27 

responden (90%) dan apabila dilihat 

dari responden yang tidak 

mengkonsumsi pelancar ASI yaitu 

sebesar 25 responden (83,3%).    

2. Hasil Analisa Data produksi ASI  

sebelum pemberian susu kedelai 

Berdasarkan tabel 4. 2 hasil analisa 

statistik skor sebelum perlakuan 

dengan nilai mean 6,53 menunjukkan 

bahwa produksi ASI tidak lancar.  

Berdasarkan penelitian Maritalia 

(2017) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pemberian ASI 

ataupun pengaruh pengeluaran ASI, 

antara lain yaitu putting lecet, krim, 

alkohol ataupun zat iritan lain saat 

ibu membersihkan putting susu, 

mobiliasis pada mulut bayi yang 

menular pada putting susu ibu, bayi 

dengan lidah pendek dan cara 

menyusui yang tidak 

benar,sedangkan faktor yang 

mempengaruhi pengeluaran ASI 

yaitu kondisi psikologi ibu, makanan 

yang dikonsumsi ibu, pola istirahat 

ibu, dan keadaan emosional ibu.  

Dipilihnya susu kedelai untuk dapat 

meningkatkan produksi ASI karena 

kedelai mengandung protein 35% 

yang dapat membantu meningkatkan 

produksi ASI karena di dalam susu 

kedelai terdapat isoflavon, alkaloid, 

polifenol, steroid, dan subtansi 

lainnya yang merangsang hormon 

oksitosin dan prolaktin yang efektif 

dalam meningkatkan dan 

memperlancar produksi ASI (Elika, 

2018). Polifenol dapat 

mempengaruhi produksi ASI. Selain 

polifenol, produksi ASI juga 

dipengaruhi oleh hormon oksitosin 

dan hormon prolaktin (Lany, 2010). 

Peningkatan oksitosin dan prolaktin 

dipengaruhi oleh protein dan asam 

amino dengan cara merangsang 

alveoli yang bekerja aktif saat 

pembentukan ASI. Hormon oksitosin 

akan menambah produksi ASI 

(Widyastuti, 2014). 

3. H

asil Analisa Data produksi ASI 

sesudah pemberian susu kedelai   

Berdasarkan tabel 4.3 hasil analisa 

statistik skor sesudah perlakuan 

dengan nilai mean 11,37 

menunjukkan bahwa produksi ASI 

lancar. Berdasarkan penelitian Elika 

(2018) susu kedelai mempunyai 

banyak manfaat terutama bagi ibu 

menyusui dikarenakan mengandung 

banyak protein dan zat lainnya dalam 

susu kedelai mengandung isoflavon 

yang dapat menstimulasikan hormon 

oksotosin dan prolaktin, alkaloid, 

polifenol, steroid, flavonoid dan 

substansi lainnya sehingga mampu 

meningkatkan produksi ASI.  



Selain itu menurut Maritalia (2017) 

ketenangan jiwa dan pikiran juga 

mempengaruhi produksi ASI jika 

keadaan ibu tegang, tertekan sedih 

maka akan menurunkan volume ASI. 

Kondisi kejiwaan dan emosi ibu 

yang tenang sangat mempengaruhi 

produksi ASI. Jika ibu mengalami 

setres, fikiran tertekan, tidak tenang, 

cemas, sedih, dang tegang, produksi 

ASI akan berpengaruh secara 

signifikan (Riksani, 2012) 

4. H

asil Analisa Data produksi ASI 

sebelum dan sesudah pemberian 

susu kedelai  

Berdasarkan tabel 4.4 hasil analisa 

statistik selisih antara skor sebelum 

dan sesudah perlakuan nilai mean 

5,300 dan secara statistik signifikan 

(p<0,05) dengan nilai signifikan 

0,000 yang menunjukkan bahwa ada 

pengaruh susu kedelai terhadap 

produksi ASI. Pengaruh susu kedelai 

terhadap produksi ASI menunjukkan 

efek positif dimana responden 

mengalami peningkatan produksi 

ASI. Sejalan dengan hasil penelitian 

Selin, et al (2010) bahwa isoflavon 

dengan kadar yang lebih tinggi pada 

bayi ditemukan pada ibu yang rutin 

mengkonsumsi tahu dan susu 

kedelai. Isovaflon dalam olahan 

kedelai dipercaya dapat 

meningkatkan produksi ASI dan 

mengurangi resiko kanker payudara. 

Meningkatkan pembelahan sel-sel 

payudara, menekan pertumbuhan sel-

sel tumor, dan mekanisme yang 

lainnya.  

Menurut (Fraser, 2019) ibu 

muda cenderung mudah kesal 

sensitif,sangat mudah tertekan dan 

mudah marah oleh kesalahan kecil, 

dikarenakan ibu primipara baru anak 

pertama dan masih adaptasi dari segi 

keadaan, maupun segi psikologisnya, 

sedangkan ibu multipara sudah 

memiliki anak sebelumnya sehingga 

perhatiannya tidak hanya tertuju pada 

bayinya tapi juga pada anaknya dan 

cenderung bisa mengontrol emosi 

dan kecemasan dikarenakan 

sebelumnya sudah berpengalaman 

dalam hal mengurus bayi maupun 

menyusui bayi.  

Menurut Hawari (2011) menyatakan 

bahwa kecemasan adalah gangguan 

alam perasaan yang ditandai dengan 

perasaan ketakutan atau 

kekhawatiran yang mendalam. 

Gejala yang dikeluhkan didominasi 

oleh faktor psikis tetapi dapat pula 

oleh faktor fisik. Seseorang akan 

mengalami gangguan cemas 

manakala yang bersangkutan tidak 

mampu mengatasi stressor 

psikososial. Menurut Amalia (2016) 

ibu yang ASI nya tidak lancar 

disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya ibu yang mengalami 

kelelahan setelah persalinan baik 

Sectio Caesarea maupun spontan 

pervaginam, kebanyakan ibu merasa 

takut untuk mobilisasi, sehingga ibu 

merasa malas menyusui bayinya dan 

pada akhirnya ibu memilih untuk 

memberikan susu formula pada 

bayinya. Persalinan Sectio Caesarea 

bisa mempengaruhi kelancaran 

pengeluaran ASI, karena seringkali 

ibu yang melahirkan Sectio Caesarea 

memiliki kesulitan untuk menyusui 

bayinya setelah bayi lahir. Terutama 

untuk ibu yang diberikan anastesi 

secara umum, ibu akan mengalami 

penurunan kesadaran untuk 

mengurus bayinya pada jam pertama 

setelah bayinya lahir (Sari, 2015). 

Selain itu terjadinya luka pada 

tindakan pembedahan Sectio 



Caesarea akan mengakibatkan nyeri 

yang lebih berat dibandingkan 

dengan ruptur atau episiotomy pada 

daerah perineum saat melahirkan 

pervaginam (Warsini, Aminingsih & 

Fahrunnisa, 2015). 

Sesuai dengan hasil 

penelitian diatas, tingginya angka 

kejadian ASI tidak lancar, sebagian 

besar responden ibu nifas primipara 

mengalami kecemasan pada saat 

menyusui. Hal ini juga dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya 

makanan yang dikonsumsi ibu, 

psikologi, fisik, pola istirahat, dan 

emosional. Jadi untuk mengurangi 

tingginya angka kejadian ASI tidak 

lancar, maka yang harus dilakukan 

adalah menekan angka faktor 

pencetusnya dengan memberikan 

penyuluhan kepada ibu nifas 

terutama ibu nifas primipara terhadap 

produksi ASI.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan pada efektifitas susu 

kedelai terhadap produksi ASI pada 

ibu post partum di Desa Widodaren 

Kecamatan Widodaren Kabupaten 

Ngawi didapatkan bahwa : 

1. Produksi ASI pada ibu post 

partum di Desa Widodaren 

Kabupaten Ngawi sebelum 

perlakuan berdasarkan analisa 

data secara statistik didapatkan 

hasil nilai mean 6,53 dengan 

nilai signifikan 0,000 (p<0,05) 

dan dalam kategori tidak lancar   

2. Produksi ASI pada ibu post 

partum di Desa Widodaren 

Kabupaten Ngawi sesudah 

perlakuan berdasarkan analisa 

data secara statistik didapatkan 

hasil nilai mean 11,37 dengan 

nilai signifikan 0,000 (p<0,05) 

dan dalam kategori lancar   

3. Susu kedelai secara statistik 

signifikan 0,000 (p<0,05)  efektif 

meningkatkan produksi ASI ibu post 

partum dengan selisih skor antara 

sebelum dan sesudah dengan nilai 

mean 5,300 

  

Saran 

 

1. Bagi Masyarakat   

Diharapkan warga terutama ibu 

menyusui dapat menggunakan susu 

kedelai sebagai alternatif untuk 

menangani permasalahan terhadap 

kelancaran produksi ASI 

2. Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan keilmuan, 

mengembangkan teori terutama 

tentang pemberian susu kedelai yang 

benar untuk meningkatkan produksi 

ASI di masyarakat nanti  

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan 

mampu meningkatkan peneliti dalam 

mengembangkan ilmu pengentahuan 

dan membantu mnegatasi, 

memecahkan masalah yang ada pada 

objek yang diteliti 

4. Peneliti Lain 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

menggunakan sumber penelitian ini 

sebagai referensi tambahan. 

Penelitian lebih lanjut tentang 

efektifitas susu kedelai terhadap 

produksi ASI dengan metode yang 

lain dan dengan populasi yang lebih 

besar. Selain itu diharapkan agar 

melihat faktor lain yang 

menyebabkan produksi ASI tidak 

lancar. 
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