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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi Robil „alamin, terima kasih ya Allah Engkau telah 

memberikan rahmat-Mu kepada kami sehingga kami mampu 

menyelesaikan buku ini.  Buku ini kami susun dengan harapan kami 

dapat membekali (calon) ibu dengan sesuatu yang berharga. Ibu 

yang diberi tugas mulia oleh Allah untuk melahirkan dan menyusui 

buah hatinya. Tugas mulia ini menjadi optimal dengan ilmu 

pengetahuan tentang Air Susu Ibu (ASI). Dari sinilah akan tampil 

Ibu yang hebat, Ibu dengan komitmen yang tinggi terhadap peran 

mulianya yaitu melahirkan generasi yang hebat.  Oleh karena itulah 

buku tentang ASI ini sangat penting bagi Ibu hebat.  

Penulis mengucapkan, “Selamat!” bagi semua Ibu yang telah 

menyusui bayinya dengan ASI. Menyusui bayi dengan ASI berarti 

Ibu telah berinvestasi bagi masa depan buah hatinya, dari aspek 

kesehatan, kecerdasan, dan budi pekerti. Semoga kelak akan 

menjadi generasi hebat. Amin.  

 



ASI adalah anugerah dari Allah SWT bagi bayi. ASI 

diformulasikan oleh Sang Pencipta untuk menumbuh kembang bayi 

dengan sangat baik. Hanya ASI yang sesuai dengan kebutuhan bayi, 

karena ASI mempunyai nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan bayi.  

Menyusui bayi  dengan ASI akan memberikan pondasi bagi bayi 

untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat, cerdas, dan berbudi. 

Sudah seharusnya setiap (calon) ibu yang (akan) melahirkan, 

memahami keistimewaan ASI. Apalagi jika seorang Ibu 

menginginkan bayinya tumbuh dan berkembang menjadi generasi 

hebat, hebat fisiknya, hebat mentalnya, dan berbudi luhur. 

Semoga buku ini menjadi sahabat Ibu-ibu Indonesia dan sekitarnya 

dalam menjalankan tugas mulianya, yakni menyusui buah hatinya. 

Tak lupa kami mohon masukan untuk menyempurnakan tulisan ini 

pada waktu yang akan datang. Kami menyadari tulisan ini masih 

jauh dari sempurna. Semoga bermanfaat, selamat membaca. 

 

     Bangil, 6 Oktober 2014/ 

                                                            12 Dzulhijah 1435 H 
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PENDAHULUAN 

Islam sebagai seperangkat aturan telah membuktikan 

keistimewaannya pada saat diterapkan dalam kehidupan. 

Islam telah menjelaskan konsep merawat bayi adalah dengan 

cara menyusui bayi dengan Air Susu Ibu selama dua tahun. 

Dalam Al Qur‟an surat kedua, yaitu Al Baqoroh pada ayat 

233, Allah telah memberi petunjuk tentang bagaimana 

seorang ibu dalam merawat anak bayi yang telah 

dilahirkannya.  Allah memerintahkan ibu untuk menyusui 

anaknya dengan Air Susu Ibu (ASI). Allah berfirman yang 

artinya :   

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban 

ayah memberi makan dan pakaian kepada para 

ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 

karena anaknya dan seorang ayah karena 

anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua 

tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 
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keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu 

apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan." (QS: Al-Baqarah: 233). 

 

Melaksanakan perintah Allah untuk menyusui bayi dengan 

ASI sampai umur dua tahun, tidak hanya menyehatkan bagi 

bayi secara fisik dan psikis, lebih dari itu dari aspek spiritual 

mendekatkan pada perintah Allah SWT. Perintah menyusu 

bayi dengan ASI dalam merawat bayi dapat dipahami bahwa 

Allah telah menyiapkan ASI dengan kandungan gizi sesuai 

dengan kebutuhan bayi untuk tumbuh dan berkembang 

dengan optimal. Hal ini hanya ada dalam ASI, tidak ada 

dalam susu pengganti apa pun.  

Susu formula untuk bayi memang bisa mirip kandungan 

gizinya namun tidak bisa menyamai ASI apalagi 

menggantikannya.  Nutrisi yang penuh gizi akan menjadi 

pondasi pertumbuhan fisik dan kecerdasan bayi. Dalam proses 

menyusui akan terjadi interaksi antara ibu dan bayi. Hal ini 

akan menjadi sarana pemenuhan kebutuhan emosi bayi. 
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Tanpa sentuhan kasih sayang manusia tidak akan dapat hidup. 

Bagi seorang Ibu, menyusui akan mempercepat pemulihan 

fisik dan merupakan sarana pemenuhan aktualisasi diri 

sebagai seorang perempuan. 

Dalam buku ini, penulis merangkai ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan menyusui bayi dengan ASI dari berbagai 

aspek, fisiologis, psikologis dan religiusitas (Islam). 

Menyusui bayi merupakan aktifitas yang melibatkan aspek 

fisik dan psikis. Dimensi religiusitas akan memperkokoh 

komitmen ibu untuk menyusui bayinya. Secara fisik dan 

psikis persiapan pemberian ASI terjadi sejak awal kehamilan. 

Sering kali tanpa pengetahuan yang memadai, seorang (calon) 

Ibu gagal menyusui setelah melahirkan bayinya. Semoga 

buku ini akan menyiapkan Ibu menjadi Ibu hebat, Ibu yang 

siap melaksanakan tugas mulia, menyiapkan generasi hebat. 
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MENYUSUI  DENGAN 

ASI 
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ASI EKSKLUSIF 

ASI adalah sumber makanan manakjubkan dari Sang Maha 

Pencipta Manusia. ASI tidak hanya memberi bayi  gabungan 

nutrisi optimal yang dibutuhkan untuk tumbuh dan 

berkembang, Namun ajaibnya ASI ternyata ASI berubah 

komposisinya mengikuti pertumbuhan si bayi.  Asi eksklusif 

artinya Air Susu Ibu tanpa tambahan apa pun. Dalam ASI 

eksklusif Allah SWT telah memberikan beberapa kandungan 

yang dipersiapkan khusus untuk tumbuh kembang bayi sejak 

lahir sampai minimal usia 6 bulan. Tahapan awal yang paling 

banyak diproduksi adalah kolostrum.  
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PERSIAPAN MENYUSUI 

DENGAN ASI 

1. Siapkan Mental  

Allah SWT. menciptakan perempuan untuk dengan potensi 

mengandung, melahirkan, dan menyusui. Untuk keperluan 

tersebut maka Allah SWT. melengkapi berbagai pendukung 

yang dibutuhkan perempuan untuk menjalankankan tugas 

mulianya. Menerima dengan penuh kasih sayang secara tulus 

ikhlas kepada bayi yang dilahirkannya. Setiap kehamilan dan 

kelahiran adalah salah satu dari takdir dari Allah SWT. Siapa 

pun tidak akan kuasa menolak jika Allah SWT. kehendaki.  
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Kehamilan Adalah Kehendak Allah Swt 

 Bagi seorang Muslimah aktivitas menyusui adalah aktivitas 

ibadah. Ia akan memperoleh pahala dan kebaikan dunia. Oleh 

karena itu penulis yakin Ibu pasti sangat senang menyusui 

buah hatinya. Siapkanlah mental sebagai Ibu hebat, yang 

selalu memberikan sesuatu yang terbaik untuk kesehatan, 

kecerdasan dan kasih sayang anak yang telah diamanahkan 

Allah SWT. Menjadi ibu adalah kesempatan meraih pahala 

dan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah SWT.        



8 
 

Persiapan mental bukan hanya dari aspek religiusitas namun 

juga dapat dilakukan dari aspek pengetahuan tentang Air Susu 

Ibu. Jadi langkah berikutnya setelah yakin terhadap 

kemulyaan yang diberikan Allah SWT adalah membaca 

berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan menyusui bayi 

dengan ASI. Pengetahuan akan meningkatkan kesadaran dan 

komitmen menyusui bayi dengan ASI. Pengetahuan akan 

membantu menyiapkan Ibu terhadap berbagai kendala yang 

mungkin akan ditemuinya selama menyusui dan menemukan 

solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. 

Berdasarkan penelitian Ibu yang memberi ASI eksklusif lebih 

banyak dilakukan Ibu dengan pendidikan tinggi. Tentu hal ini 

karena mereka menyusui berdasarkan pengetahuan bukan 

hanya sekedar tradisi. 

2. Membersihkan Puting Susu 

Persiapan menyusui bukan dilakukan setelah bayi lahir, 

namun persiapan dilakukan pada trisemester ketiga 

kehamilannya. Pada bulan keenam bersihkan puting susu 

dengan minyak pelumas (bisa menggunakan baby oil)  untuk 
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menghilangkan kotoran yang melekat terutama agar kotoran 

tidak menutupi pori-pori papilla (tempat keluarnya ASI). 

 

3. Menarik Puting Susu 

Ada dua jenis puting susu yaitu berbentuk sempurna dan tidak 

sempurna. Bentuk yang sempurna dengan panjang 1-2,5 cm 

dan tidak pecah, tidak terbenam. Ini akan memudahkan bayi 

dalam menghisap ASI. Bentuk yang tidak sempurna 

(pecah/ada belahan, pendek, atau terbenam) dan panjangnya 

kurang dari 1 sentimeter akan menyulitkan bayi menghisap 

ASI. Namun yang perlu diperhatikan bentuk bukan yang 

utama. Bentuk puting yang tidak sempurna masih dapat 
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menyusui. Persiapan harus dilakukan, baik jenis puting susu 

yang berbentuk sempurna dan tidak sempurna. Terutama bagi 

ibu yang mempunyai jenis puting susu yang tidak sempurna 

Teknik Hoffman dapat membantu menyiapkan puting susu 

lebih protraktil, lebih siap untuk dihisap bayi. 

 

Jenis Puting Susu 

Menarik puting setiap hari dalam beberapa menit sejak 

kehamilan memasuki trimester terakhir (sejak bulan ke-6) 

untuk memecah pelengketan-pelengketen pada pangkal puting 

dan untuk memudahkan bayi menangkap puting pada waktu 

menyusui. Karena menyusui dengan ASI lebih mudah  jika 

puting  mempunyai panjang 1-2,5 cm. Teknik Hoffman dapat 

digunakan untuk memunculkan puting susu. Puting susu 

menjadi ereksi (menonjol) dengan adanya rangsangan taktil 

dari ibu jari dan telinjuk yang saling bersebrangan  pada 
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bidang datar. Proses ini diulangi pada bidang tegak. 

Perhatikan gambar di bawah : gambar Teknik Hoffman 

 

Teknik Hoffman: letakkan jempol dan telunjuk tangan ibu di 

antara puting (saling berhadapan). Tekan kedua jari tersebut 

sambil menarik puting keluar. Pindah posisi kedua jari 

mengikuti putaran arah jam, lakukan hal yang sama. Ulangi 

sebanyak lima kali sehari. Teknik ini boleh dilakukan semasa 

hamil dan saat menyusui. 

 

 

Teknik Hoffman: Membuat Puting Susu 

Lebih Protraktil 
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4. Banyak Mengkonsumsi 

Cairan  dan Makan yang 

Cukup 

Ibu menyusui seperti memberi makan dua individu, dirinya 

sendiri dan bayinya. Petugas kesehatan menyarankan makan 

lebih banyak, bahkan ada yang menyarankan makan dua 

porsi. Utamanya ibu diharapkan mengkonsumsi cairan  (air, 

jus dsb) lebih banyak minimal 8 gelas atau 1 liter. Konsumsi 

makanan bergizi  dan halal. Makanan bukan hanya kebutuhan 

fisik dalam pandangan Islam makanan juga berpengaruh pada 

pembentukan kepribadian (nafsiyah) Islam seseorang. 
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Bila ibu kekurangan cairan maka jumlah ASI akan berkurang 

dan dirinya akan mengalami gangguan metabolism seperti, 

dehidrasi, sembelit, dan cepat lelah. Nurtrisi ibu juga harus 

mengandung kalsium dan berbagai nutrisi yang lain agar ibu 

tidak mudah tanggal giginya dan mengalami osteoporosis. 

Kalsium dalam ASI berasal dari makanan ibu jika makanan 

Ibu tidak mencukupi nutrisinya maka kalsium pada tulang Ibu 

akan digunakan untuk menyuplai kalsium ASI dan diberikan 

pada banyinya. 
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Sayuran Mengandung Protein 

Daun Pepaya per 100 gram mengandung 8,0 

gram protein 

Brokoli per 100 gram mengandung 5,8 

gram protein. 

Kecambah. per 100 gram mengandung 3,18 

gram protein 

Asparagus  per batang mengandung 3,10 

gram protein  

Bayam  per 100 gram mengandung  2,3 

gram protein; 

Kembang Kol    Per 100 gram mengandung 2,30 

gram protein. 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
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Ibu yang menyusui dapat mengkonsumsi protein dari sayur-

sayuran. Selama ini kita sering tidak peduli dengan kadar 

protein dalam sayur apalagi sayur daun pepaya, padahal sayur 

daun pepaya mengandung protein yang lebih tinggi 

dibandingkan sayur hijau yang lain. Pada saat penulis tinggal 

di Yogyakarta banyak penjual jamu gendong yang menjual 

jamu daun pepaya. Penulis meminum jamu daun pepaya 

setiap pagi. Alhamdulillah, penulis merasakan tidak mudah 

terserang lapar, jumlah dan kualitas ASI tidak diragukan.  

5. Mengumpulkan Informasi 

Yang Benar  

 
Kumpulkan informasi berdasarkan ilmu kesehatan. Tidak 

malu bertanya kepada petugas medis, seperti bidan, dokter 

kandungan dan ibu yang telah sukses menyusui. Secara 

tradisional seringkali ada informasi yang menyesatkan dan 

penuh mitos terkait dengan aktivitas menyusui bayi dengan 

ASI. Misalnya, ibu menyusui dilarang makan-makan tertentu. 

Bukti ilmiah menjelaskan makanan ibu akan diolah terlebih 

dahulu dalam sistem metabolism tubuh ibu. Nutrisi dalam 
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ASI merupakan sari dari makanan yang dikonsumsi Ibu. 

Bahkan ada Ibu yang membuang ASI yang keluar diawal 

kelahiran bayi, padahal ASI pada awal kelahiran bayi 

mengandung banyak kolostrum, yang berfungsi 

memperlancar pencernaan bayi dan mengandung zat 

kekebalan tubuh yang sangat tinggi agar bayi kuat terhadap 

menghadapi lingkungan yang baru. 

 

 

Bertanya pada Ahli 

 

6. Bersabar  

Bersabar bila menemukan sesuatu yang tidak mengenakkan 

ketika memberikan ASI. Ibu yang baru pertama kali menyusui 
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harus beradaptasi dengan perubahan tubuh setelah melahirkan 

yang masih belum sehat.  Apalagi bila ibu yang memiliki 

bentuk puting  kurang sempurna  biasanya mengalami puting 

lecet yang menimbulkan rasa agak sakit bila dihisap oleh si 

bayi. Tetapi perlu diketahui ini tidak hanya berlangsung 

sekitar dua pekan saja. Dengan perawatan yang benar puting 

lecet tersebut akan segera sembuh sehingga ASI diberikan 

tanpa rasa sakit. 

Untuk ibu yang melahirkan operasi Caesar juga 

membutuhkan kesabaran yang lebih. Walaupun tidak dapat 

langsung menyusui beberapa jam setelah melahirkan tetaplah 

bersemangat untuk menyusui. Terbukti banyak ibu yang 

melahirkan dengan caesar tetap bisa menyusui bayinya 

dengan ASI. Karena dalam 72 jam pertama hidup bayi dapat 

bertahan tanpa makanan/minuman apapun (48%) dan yang 

lain berpendapat bahwa bayi baru lahir dapat bertahan tanpa 

makanan/minuman apapun dalam 48 jam pertama (37%). 

Mengapa hal ini terjadi? Bayi baru lahir, memiliki cadangan 

makanan di dalam tubuhnya yang diperoleh dari plasenta 

selama berada di rahim ibu. Oleh karena itu, bayi baru lahir 
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tidaklah memerlukan makanan/minuman apapun. Satu-

satunya zat yang ia perlukan ketika baru lahir adalah 

kolostrum (ASI awal) yang akan menjadi imunisasi 

pertamanya, karena berfungsi untuk melapisi dinding usus 

bayi (yang sel-selnya belum rapat) menjadi tertutup dan 

akhirnya rapat. Seringkali banyak ibu yang bertanya. Di hari 

keberapa sebenarnya kolostrum diproduksi? Mengapa di hari-

hari awal kelahiran, ASI tidak keluar? Bukankah jika bayi 

tidak diberi minum ASI dalam 72 jam pertama akan 

kelaparan? 

Sebenarnya, ASI yang berbentuk kolostrum diproduksi pada 

trimester kedua kehamilan (minggu ke-16), dan terus 

diproduksi sampai hari „H‟ kelahiran. Pada sebagian ibu, 

terkadang kolostrum sudah keluar pada trimester ketiga, tetapi 

pada banyak ibu kolostrum baru keluar pada hari ke-2 atau 

ke-3 setelah kelahiran. Kedua hal ini adalah normal, karena 

pada 48 – 72 jam pasca kelahiran, tubuh ibu mulai 

meningkatkan produksi ASI, sehingga ibu merasakan „sensasi 

ASI‟, dimana payudara mengencang dan mengeluarkan 

kolostrum. 
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Oleh itu tak perlu khawatir, jika ASI/kolostrum belum keluar 

di hari 1 atau ke-2 setelah kelahiran. Hal ini dikarenakan 

jumlah kolostrum yang sangat sedikit (karena sesuai 

kebutuhan bayi) dan warnanya yang bening atau kekuningan, 

sehingga membuat keluarnya kolostrum tidak terasa/terlihat 

oleh ibu. Ini jugalah yang menjadi alasan mengapa bayi baru 

lahir tidak perlu diberikan makanan/minuman selain ASI. 

Dengan skin-to-skin contact yang sering dan bayi berada satu 

ruangan dengan ibu, akan mempercepat keluarnya 

ASI/kolostrum, sehingga proses menyusui dapat semakin 

lancar. Semakin sering ibu menyusui bayinya di hari-hari 

pertama setelah kelahiran, semakin banyak kolostrum yang 

diperoleh bayi, dan semakin banyak produksi ASI ibu. 

Jadi tetaplah berkomitmen memberi ASI walaupun Ibu 

melahirkan dengan bedah caesar. Karena sering kali banyak 

petugas medis yang tidak mempraktikan pengetahuannya dan 

menawarkan untuk memberi susu formula pada bayi Ibu. 

Sampaikan saja pada petugas medis tersebut bayi saya adalah 

bayi hebat ia akan bersabar menunggu Ibunya memberi ASI 

dan saya akan segera menyusui dengan ASI.  
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7. Mengkomunikasikan Masalah  

Perempuan membutuhkan dukungan sosial yang lebih 

dibandingkan laki-laki. Perempuan juga lebih mudah terkena 

depresi setelah melahirkan karena kepenatan fisik dan psikis 

yang dirasakan selama hamil dan melahirkan. Oleh karena itu, 

Ibu sebaiknya mengkomunikasikan kepada suami atau 

keluarga apa pun masalah yang dihadapi, sehingga beban 

mentalnya tidak mengganggu pemberian ASI. ASI dapat tidak 

keluar atau berhenti ibu mengawalami stress. Penelitian 

menunjukkan salah satu faktor kesuksesan menyusui bayi 

dengan ASI adalah adanya dukungan keluarga, terutama 

suami. 
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Menyusui dengan ASI Membutuhkan 

Dukungan Suami 

Masalah depresi usai persalinan yang dikenal dengan sebutan 

"baby blues", Baby blues adalah salah satu depresi yang 

menghampiri ibu pasca persalinan, baby blues terjadi dalam 

beberapa minggu dengan perasaan cemas, sedih, perubahan 

suasana hati, hingga sering menangis. Dalam beberapa kasus, 

perkembangan yang lebih serius dari baby blues adalah 

postpartum depression. Postpartum depression yaitu 

http://bidanku.com/tahapan-proses-persalinan
http://bidanku.com/mengenal-dan-mengatasi-baby-blues-syndrome
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gangguan yang terjadi secara emosional pada ibu yang baru 

saja melahirkan ditandai dengan beberapa masalah seperti 

marah, mudah cepat lelah, terjadi gangguan makan, hingga 

hilangnya libido. Penderita yang mengalami postpartum 

depression umumnya dapat terjadi sepuluh hari pertama pasca 

persalinan hingga mencapai satu tahun. 

Cara mengatasi postpartum depression adalah dengan 

mengenali resiko selama kehamilan dan persalinan sehingga 

dukungan dari keluarga adalah salah satu yang membantu 

meminimalisir kemungkinan postpartum depression. Penuhi 

waktu istirahat anda, neuro bahan kimia yang membantu 

dalam menangani mood anda dapat bekerja dengan optimal 

jika anda beristirahat dengan cukup terutama di malam hari. 

Penuhi dengan kebutuhan makanan bergizi dan cairan agar 

terhidrasi setiap hari, makanan yang dapat membantu anda 

adalah makanan yang mengandung  protein dan minyak ikan. 

 

 

http://bidanku.com/proses-pemulihan-setelah-melahirkan
http://bidanku.com/proses-pemulihan-setelah-melahirkan
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 Berdoa Kepada Allah SWT.  

Bagi setiap Muslimah menjalin hubungan dengan Allah SWT 

akan selalu dilakukan untuk mengiring setiap aktivitasnya. 

Dengan demikian juga dengan aktivitas menyusui adalah 

aktivitas yang sangat personal dan religius.  

Apalagi secara ilmiah telah dibuktikan. Sebagaimana telah 

diteliti oleh ilmuwan Jepang Masaru Emoto bahwa atom 

dalam air akan menciptakan konfigurasi sesuai dengan kata 

yang diterimanya. Tubuh kita terdiri dari 70 % air dan ASI 

mengandung 87% air, maka mengiringi doa pada saat 

menyusui akan menambah kualitas diri Ibu dan bayi. 
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Kristal air yang terbentuk  

jika kita mengatakan “cinta dan terima kasih” 

 

Kristal air yang terbentuk jika kita mengatakan “doa” 
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KANDUNGAN ASI 

 

ASI adalah air susu yang mengandung kelengkapan gizi, 

vitamin, mineral dan antibodi yang tersedia sesuai kebutuhan 

si bayi. Keistimewaan komposisi ASI dapat berubah dari hari 

ke hari menyesuaikan dengan kebutuhan gizi si bayi. Ketika 

bayi baru lahir dalam keadaan lemah dan rentan terkena 

infeksi dari bakteri dan virus yang ada di lingkungannya, 

maka ASI menyediakan kelengkapan gisi, vitamin, mineral 

dan antibodi yang tinggi agar si bayi tetap bertahan hidup. 

Kemudian bayi semakin kuat dan siap beradaptasi dengan 

kebutuhan fisik dan psikologis si bayi. Komposisi ASI secara 

tetap terdiri cairan, protein, mineral dan gula susu. Komposisi 

ASI secara rinci adalah sebagai berikut : 

Air 

ASI mengandung unsur air sebesar 88%. Hal ini berguna 

untuk mengeluarkan kotoran dalam lambung bayi yang telah 
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diproduksi selama dalam kandungan. Saat baru dikeluarkan 

tekstur ASI cenderung lebih berair sehingga cocok sebagai 

makanan pembuka bagi bayi. Semakin lama si kecil 

menyedot, ASI terasa akan lebih berlemak. Kandungan ASI 

seperti inilah yang memenuhi kebutuhan dan mudah dicerna 

bayi Anda. Kandungan air yang tinggi juga berfungsi untuk 

melepas dahaga bayi, sehingga bayi tidak perlu minum air 

putih seperti orang dewasa. 

 

Komponen terbesar dari ASI 
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Protein 

Protein ASI terdiri dari kasein, alpha laktalbumin dan beta 

laktoglobin. Kandungan kasein sebesar 0,4% dari protein ASI 

sedangkan sisanya adalah dua jenis protein yang lain. Fungsi 

protein adalah sebagai bahan pertumbuhan otak dan susun 

syaraf bayi. 

 

Makanan Mengandung Protein 
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Kolostrum 

Kolostrum adalah cairan bening berwarna kekuningan yang 

keluar pada awal melahirkan sampai sepekan setelah 

melahirkan. Kadar protein kolostrum pada awal kelahiran 

bayi lebih tinggi dibandingkan ASI matang, air susu yang 

sudah berwarna putih. ASI matang biasanya muncul stelah 

hari ke 3 sampai ke 6. Dalam kolostrum juga sangat kaya 

vitamin dan mineral. Selain itu kolostrum membantu 

memberikan perlindungan terhadap berbagai infeksi sistem 

pencernaannya. 
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ASI mengandung kolostrum berwarna kuning 

DHA 

DHA atau Docosa Hexaenoic Acid adalah sebuah unsur ASI 

yang tidak dapat dijumpai pada susu pengganti. DHA 

merupakan bagian dari asam lemak esensial omega-3. 

Biasanya mendapatkan unsur DHA dari makanan yang 

mengandung asam alfa linolenat dan asam linolineat. 

Berdasarkan hasil penelitian DHA sintesa tersebut belum 

memberikan hasil yang memuaskan dalam memperbaiki 
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perkembangan otak. Bahkan lembaga food and Drug 

Administration Amerika tidak merekomendasikan pemberian 

tambahan asam lemak tersebut untuk bayi. Karena bila terjadi 

kelebihan asam lemak esensial tersebut bayi bukan menjadi 

cedas justru pembentukan prostaglandia dan tromboksan di 

dalam tubuh akan terhambat. Bila hal ini terjadi maka 

menyebabkan kekurangan zat renin yang berfungsi 

mengontrol ginjal dan pendarahan yang sulit berhenti. Fungsi 

DHA adalah penting untuk perkembangan otak dan mata si 

bayi. Karena itu sangat disayangkan bila seorang ibu ingin 

melahirkan generasi yang hebat namun tidak menyusui 

bayinya dengan ASI. 

Vitamin A  

Vitamin A pada ASI terdapat dalam kolostrum (ASI yang 

berupa cairan bening) tiga kali lebih tinggi dari pada ASI 

yang keluar pada 3 pekan kemudian. Dalam ASI juga terdapat 

betakarotin yang merupakan bahan utama pembentuk vitamin 

A. beta karoten pada kolostrum juga lebih tinggi hingga 10 

kali lipat dibanding pada ASI matang.  
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Makanan Mengandung Vitamin A 

Vitamin C  

Berfungsi untuk perkembangan jaringan ikat, yaitu jaringan 

yang melengkapi kerangka badan pada tubuh. Menambah 

kekebalan terhadap infeksi dan membantu penyembuhan lika 

dan fraktur. Karena itu ada seorang ibu yang menceritakan 

bahwa selama menyusui ia selalu menggunakan ASI untuk 

pertolongan pertama pada kecelakaan. Misalnya, ketika teriris 
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pisau maka ia mengoleskan ASI ke luka tersebut. Hasilnya 

menakjubkan, luka cepat kering dan sembuh. 

 

Makanan Mengandung Vitamin C 

Vitamin D 

Berfungsi untuk pembentukan gigi dan tulang karena 

memudahkan penyerapan kalsium. Vitamin D merupakan 

vitamin antirakhitis. Kekurang vitamin D akan menyebabkan 

penyakit Ricket pada bayi dan anak-anak. Penyakit Ricket 
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dapat muncul pada anak usia 6-18 bulan. Penyebab penyakit 

ini adalah kurangnya zat fosfor, kapur, atau vitamin D. 

Ricket biasanya ditandai dengan gejala dahi selalu 

berkeringat, gampang tersinggung, gelisah, serta 

pembengkakan pada persendian dan tulang rawan yang 

menghubungkannya membentuk dua lingkaran yang keras. 

Benjolan ini akan terlihat jelas pada anak yang kurus dan pada 

penderita rickets yang gemuk biasanya bisa diraba. 

 

Makanan Mengandung Vitamin D 
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Vitamin E 

Berfungsi melindungi asak lemak dari radikal bebas. Sel-sel 

otak berfungsi dengan baik. Pembuluh kapiler otak juga 

diperkuat vitamin E membuat oksigen di otak jadi lebih 

banyak. 

 

Makanan Mengandung Vitamin E 
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Kalsium, Fosfor dan Seng 

Kalsium , fosfor dan Seng penting untuk menjaga 

keseimbangan fisiologis (homeostatis) pada awal pada awal 

kehidupan bayi yang masih sangat rentan terhadap berbagai 

perubahan dari dalam maupun dari luar tubuh setealah dalam 

lindungan ibu dalam kandungan. 

Komposisi ASI tidak dipengaruhi oleh diet ibu menyusui. Jika 

diet si ibu menyusui kekurangan kalsium, maka kalsium ASI 

akan diambil dari simpanan kalsium yang ada dalam tulang si 

ibu. Dengan demikian bayi tetap tidak mengalami kekurangan 

kalsium. Disarankan ibu memenuhi kebutuhan kalsium 

dengan mengkonsumsi susu, telur dan ikan agar tubuhnya 

tidak mengalami kekurangan kalsium yang akan 

mengakibatkan osteoporosis dan tanggal gigi lebih cepat. 
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Makanan Mengandung Kalsium 

Antibodi 

ASI  mengandung berbagai jenis antibody seperti : 

immunoglobin A (IgA), immunoglobin E (IgE), 

immonuglobin D (IgD), immonoglobin G (IgG) dan sel darah 

putih (leukosit). Antibodi tersebut berfungsi untuk membantu 

kekebalan tubuh bayi. Ketika bayi dilahirkan biasanya tidak 

mempunyai kekebalan sendiri. Kecuali yang didapt dari 

ibunya. Kekebalan sementara dari si ibu ini  akan habis.  
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Sementara dari ASI bayi bisa mendapatkan perlindungan 

sampai memiliki antibody sendiri pada usia kira-kira 3 bulan. 

Kerja IgA pada bayi ibaratnya bagaikan cat melapisi usus 

bayi dan mengikat bakteri serta virus, sehingga bakteri dan 

virus tidak dapat berkembang biak. Jadi setiap bayi mendapat 

ASI dia akan mendapat lapisan baru. Dengan fungsi tersebut 

IgA sangat berperan dalam mencegah diare. 

Asam Sialik 

Asam sialik merupakan komponen gangliosida yang penting. 

Komponen ini membentuk suatu bagian dari hubungan antara 

sel-sel saraf otak, yang merupakan tempat belajar dan 

pembentukan memori. Disbanding dengan susu sapi mmaka 

kadar asam sialik dalam ASI sangat tinggi. Sedangkan pada 

susu kedelai asam sialik ini tidak ditemukan. Asam sialik 

hanya terdapat pada mamalia. 

Fungsi asam sialik adalah untuk membentuk kecerdasan bayi. 

Sehingga asam sialik sangat diperlukan selama dua tahun 

pertama kehidupan bayi karena dua tahun pertama ini 
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merupakan masa yang paling penting dalam perkembangan 

otak yang tidak akan bisa terulang kembali pada masa 

berikutnya. Selama dua tahun pertama ini akan terjadi 

pembentukan sinapsis (sel saraf penghubung) otak. Pincak 

pembentukan sinapsis terjadi pada hari ke-350-400 pada awal 

kehidupan manusia. 

Gula Susu 

ASI mengandung gula susu (laktosa) yang tinggi yang 

berfungsi untuk sumber energy otak dan aktivitas fisik sang 

bayi. Sedangkan gula susu dari susu sapi lebih rendah dari 

ASI. Tentu hal ini sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi otak. Bayi manusia mempunyai kebututuhan gula susu 

untuk perkembangan kecerdasan dan fungsi mental yang lain. 
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ASI Nutrisi yang Dibutuhkan Otak 

Enzim Pencernaan  

ASI juga dilengkapi enzim pencernaan yaitu lipase, amylase 

dan protease. Lipase berfungsi untuk menguaraikan lemak, 

dan amylase berfungsi untuk menguraikan karbohidrat dan 

protease berfungsi untuk menguraikan protein. Jadi walaupun 

fungsi organ pencernaan bayi belum sempurna, enzim-enzim 
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pencernaan tersebut akan membantu bayi mencerna Zat-zat 

gizi yang terdapat dalam kolostrum yang diisapnya. 

Lemak 

Kada lemak pada ASI tergantung dari nutrisi ibu. Bila nutrisi 

ibu baik maka jumlah lemak juga memadai sehingga kalori 

ASI juga meningkat. Sedangkan bila ibu dalam kondisi nutrisi 

tidak baik maka jumlah kalori dalam ASI juga lebih rendah. 

Tetapi kualitas ASI dalam dua kondisi tersebut tetap sama 

hanya jumlah lemak dalam ASI kedua ibu tersebut berbeda. 

Meningkat fungsi lemak penting untuk perkembangan syaraf 

di otak maka memperbaiki nutrisi menjadi hal yang penting.  

Fungsi lemak adalah untuk perkembangan otak dan susunan 

syaraf. Perkembangan pada masa sesudahnya. Sehingga 

fungsi lemak menjadi sangat penting untuk perkembangan 

otak dan mental si bayi untuk mempersiapkan menjadi 

generasi yang hebat. 
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Kaya Aneka Rasa  

ASI mendapatkan bahan dasar dari nutrisi ibu ternyata hal ini 

menyebabkan rasa ASI menyesuaikan dengan makan ibu. 

Sehingga bila ibu makan es kelapa maka akan terbentuk ASI 

rasa kelapa, bila ibu makan daging ikan maka ASI akan terasa 

ikan  dan seterusnya. Hal ini berguna untuk menjaga agar 

selera bayi terus stabil. Dengan demikian bayi tidak pernah 

bosan  mengkonsumsi ASI karena ASI kaya rasa. Berbeda 

sekali dengan susu formula yang cenderung rasanya monoton 

sehingga bayi mudah menjadi bosan dan kurang berselera. 
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Kandungan Asi Tergantung 

Kebutuhan Bayi 

Kandungan ASI pada ibu yang satu akan berbeda 

dengan komposisi ASI pada ibu lain. Misal, dua ibu 

melahirkan pada hari, tanggal, dan jam yang sama. Namun 

ibu yang satu melahirkan di usia kehamilan 9 bulan, 

sedangkan ibu yang satunya di usia kehamilan 7 bulan. ASI 

yang diproduksi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk bayi 

yang dilahirkan pada masing-masing usia kehamilan tersebut. 

Jadi, komposisi ASI pada ibu yang melahirkan di usia 

kehamilan 9 bulan memang diperuntukkan bagi kebutuhan 

bayi yang lahir di usia kehamilan tersebut. Begitupun 

komposisi ASI pada ibu yang melahirkan di usia kehamilan 7 

bulan diperuntukkan hanya bagi bayi tersebut. 

Selain itu, ASI pada ibu yang sama-sama melahirkan di usia 

kehamilan 9 bulan pun berbeda, karena bakteri-bakteri yang 

pernah didapat pada tiap ibu berbeda-beda. ASI pada ibu A, 

misal, mengandung bakteri-bakteri yang pernah didapat oleh 

ibu A. Pada ibu B, ASI-nya juga mengandung bakteri-bakteri 
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yang pernah didapat oleh si ibu tersebut. Dengan demikian, 

bila ibu A pernah kena demam berdarah semasa hamil, misal, 

maka bayinya sudah terlindung dari virus demam berdarah 

setelah mendapatkan ASI. Tapi bila bayi ibu A disusui oleh 

ibu B yang belum pernah kena demam berdarah, maka bayi 

ibu A tidak terlindungi dari virus tersebut. 

 

Kandunga ASI Berbeda dari 

Waktu ke Waktu  

ASI ada tiga jenis, yaitu 1) susu jolong atau kolostrum yang 

keluar pada 0-7 hari setelah si ibu melahirkan; 2) susu 

transisi, yaitu susu hari ke-7 sampai ke-10; dan 3) susu 
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mature. Komposisi masing-masing susu ini berbeda satu sama 

lain. 

Susu kolostrum lebih bersifat sebagai obat ketimbang minum 

dan makannya. Bayi yang minum susu ini biasanya turun 

berat badannya. Apalagi susu kolostrum biasanya tak banyak, 

rata-rata cuma 30 cc dalam 24 jam. Makanya, banyak ibu 

bingung, mengira ASI-nya belum keluar. Padahal, memang 

selama 7 hari itu, ASI yang keluar cuma sedikit. Namun 

jangan salah, satu tetes susu kolostrum mengandung 1 juta 

antibodi. Sayangnya, banyak orang tak tahu mengenai susu 

kolostrum ini, hingga si bayi yang baru lahir diberikan susu 

formula. Akibatnya, antibodi yang masuk sangat kurang. Ini 

tentu akan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh si bayi 

selanjutnya. 
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Tiga Jenis ASI Berdasarkan 

Perbedaan Waktu 

Sedangkan susu transisi adalah susu yang menjadi pengantar 

sebelum menuju susu mature, yaitu susu padat yang 

memenuhi kebutuhan untuk tumbuh kembang bayi. Jadi, susu 

ini menyiapkan pencernaan bayi untuk mencerna ASI mature. 

Seperti layaknya bayi yang baru lahir, pertama hanya minum 

susu, lalu mulai diberi makanan setengah padat, kemudian 

makanan padat. Nah, ASI juga seperti itu. 



47 
 

Selain itu, dalam waktu yang berbeda, kandungan ASI pun 

tak sama. Jadi, pada 5-10 menit pertama, susu yang keluar, 

dinamakan fore milk, sifatnya lebih cair/encer, lebih ringan, 

hingga lebih mudah dicerna usus bayi. Di atas 10 menit atau 

disebut hind milk, adalah susu yang komposisinya lebih 

kental, dengan kandungan protein, lemak dan karbohidrat 

lebih padat. 

 

Kandungan ASI Tergantung Jenis 

Kelamin Bayi 

Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa komposisi air susu 

ibu (ASI) bervariasi menurut jenis kelamin antara pria dan 

wanita, di mana bayi laki-laki perlu susu kaya lemak dan 

protein, sedangkan perempuan memerlukan jumlah yang lebih 

besar dari kalsium. 
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Peneliti biologi dari Harvard University, Katie Hynde, 

mengatakan, "ibu menghasilkan ASI sesuai dengan berbagai 

jenis kelamin biologis bayi, apakah pria atau wanita." 

 

Bayi Perempuan Membutuhkan Kalsium Lebih 

Besar 

Menurut Hynde, diajukan hipotesis beberapa untuk 

menjelaskan fenomena ini, pada monyet, misalnya, cenderung 

ibu akan menghasilkan jumlah yang lebih besar dari kalsium 

dalam susu jika Anda menempatkan bayi betina. "Ini 

memungkinkan ibu untuk memberikan anak-anak lebih 
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banyak susu sehingga mempercepat pertumbuhan mereka 

untuk melahirkan anak pada usia dini," kata Hynde.  

Sedangkan, monyet jantan tidak perlu untuk mencapai 

kematangan seksual begitu cepat, seperti monyet betina. Tapi 

belum tahu mengapa manusia memproduksi susu ibu berbeda 

untuk anak-anak mereka sesuai dengan jenis kelamin mereka, 

ada indikasi menunjukkan bahwa semua sudah diprogram 

sebelum kelahiran janin. Sebuah studi menunjukkan jenis 

kelamin pada bayi sapi yang mempengaruhi produksi susu 

pada sapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sapi 

menghasilkan tambahan 445 kg susu ketika ditempatkan bayi 

sapi betina. 

Hal ini menunjukkan bahwa ASI menyiapkan bayi sesuai 

dengan cetak genetiknya. Wanita mempunyai struktur tubuh 

lebih banyak lemak untuk melindungi organ-organ tubuhnya 

dan menjalankan tugas mulianya menjadi ibu melahirkan dan 

menyusui. Sedangkan laki-laki mempunyai struktur tubuh 

lebih berotot untuk menjalankan tugasnya sebagai pelindung 

dan melakukan aktivitas fisik. Tidak ada yang mampu 
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memprogram kandungan ASI sampai demikian detil kecuali 

yang Maha Pencipta yaitu Allah SWT.  

Subhanallah, Maha Suci Allah SWT. Sang Pencipta manusia 

dan alam semesta telah menciptakan ASI dengan komponen 

gizi yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam jumlah yang 

mencukupi pada setiap tahap perkembangan bayi. 
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MANFAAT ASI 

 

ASI sangat bermanfaat buat si bayi. Manfaat ASI tak 

tergantikan oleh susu formula dari binatang apa pun.  

Beberapa manfaat ASI tersebut sebagai berikut : 

Mengurangi Frekuensi 

Ngompol     

 

Peneliti dari Leeed General Infirmary di Inggris menyebutkan 

bahwa memberikan ASI secara optimal dapat mengurangi 

kebiasaan mengompol pada anak. Metabolisme bayi baru 

lahir layaknya sebuah sistem, bayi pada usia ini memiliki 
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sistem metabolisme yang baru. Pada bayi sehat pipis bisa 

sampai 10 kali dan BAB-nya akan lebih sering sekitar 6 

sampai 8 kali, hal tersebut disebabkan penyerapan saluran 

cernanya sedang berdaptasi. Bayi yang meminum ASI alami 

akan berbeda dengan susu formula. ASI sangat mudah dicerna 

maka bayi akan lebih sering BAB dan pipis, sedangkan bayi 

dengan susu formula akan lebih jarang karena lebih sulit 

dicerna tubuh bayi sehingga frekuensinya cenderung lebih 

lama. Namun ketika usia 2 bulan frekuensi pipis bayi dengan 

ASI akan berkurang.  
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Menambah Kecerdasan  

 

Penelitian Alan Lucas, kepada Departemen  Gizi  Bayi  dan 

Anak pada Unit Medical Research Council Dunn, Cambridge 

Inggris terhadap anak anak usia 8 tahunyang mempunyai 

riwayat lahir premature dan mendapatkan asi ketika bayi baru 

lahir selama satu bulan  menunjukkan IQ sebesar 103,7 

dimana IQ bayi premature yang mendapatkan ASI 10 poin 

lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang semasa bayinya 

mendapat susu pengganti. Anak-anak yang masa bayi 
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mendapat susu kaleng hanya mempunyai skor IQ rata-rata 

93,1. Jadi dengan memberikan ASI sejak bayi lahir akan 

mengantarkan anak tumbuh dengan kecerdasan yang lebih 

tinggi. 

 

 

Penelitian lain membuktikan bayi yang diberi ASI rata-rata 

memiliki IQ 6 poin lebih tinggi dibandingkan dengan bayi 

yang diberi susu formula. Berdasarkan hasil studi Horwood & 

Fergusson tahun 1998 terhadap 1000 anak berusia 13 tahun di 

Selandia Baru, tampak kecenderungan kenaikan lama 

pemberian ASI sesuai dengan peningkatan IQ, hasil tes 

kecerdasan standar, peningkatan rangking di sekolah dan 

peningkatan angka di sekolah. Penelitian oleh Lucas (1996) 
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dan Riva (1998) yang menemukan bahwa nilai IQ anak ASI 

lebih tinggi beberapa poin. Tidak hanya itu, penelitian lain 

yang dilakukan di negara yang berbeda pada tahun 2002 juga 

sama dengan hasil studi Horwood & Fergusson. Richards dkk 

di Inggris menemukan bahwa anak-anak yang diberi ASI 

secara bermakna menunjukkan hasil pendidikan yang lebih 

tinggi. 

Mencegah Diabetes  

Penelitian yang dilakukan oleh David J Pettit  dkk (1997) 

menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 

0-6 bulan mencegah munculnya penyakit kencing manis 

(diabetes melitus) kelak bayi tersebut dewasa. 
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Melindungi Bayi terhadap Diare 

dan Infeksi 

Kandungan ASI berupa antibodi membuat bayi 

terlindungi dari diare dan infeksi, terutama infeksi telinga dan 

saluran pernafasan.  Diare telah membunuh 500 bayi dan anak 

setiap tahun di Amerika. ASI mengandung zat-zat yang 

disebut bakteria yang baik untuk pencernaan bayi yang dapat 

mengurangi bakteri yang menyebabkan diare. 
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Menumbuhkan Ikatan Emosional 

antara Ibu dan Anak 

 

Ikatan emosional ibu dan anak telah terbentuk sejak dalam 

kandungan. Ikatan ini akan semakin kuat dan nyata setelah 

ibu memberikan ASI pada buah hatinya. Betapa gembiranya 

sang bayi bila kembali dalam pelukan ibunya saat pemberian 

ASI. Belaian dan kehangatan telah diberikan ibu kepada 

anaknya merupakan dasar pembentukan kasih sayang antar 

ibu dan anak serta kepada sesama manusia. Dalam laporan 

penelitian ditemukan, bahwa beberapa penjahat dan pelaku 

criminal adalah orang-orang yang tidak pernah mendapatkan 
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ASI dari ibunya. Mereka tumbuh menjadi bengis karena tidak 

pernah menerima belaian kasih sayang dasar dari seorang 

ibunda. 

Demikian juga sang ibu akan menjadi seorang yang sangat 

berharga. Karena kehidupan sang bayi dalam tanggung 

jawabnya. Dalam syariat Islam pemberian ASI kepada bayi 

siapa pun membentuk ikatan antara sang ibu susu dengan bayi 

yang disusuinya. Penghormatan terhadap ibu susu mempunyai 

posisi yang sama dengan ibu biologis. Pemberian ASI dapat 

membentuk ikatan emosional antara ibu dan bayi yang 

disusuinya. Ikatan emosi ini penting bagi tumbuh 

kembangnya bayi termasuk membentuk kepribadian yang 

tangguh. 
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Mengurangi Kecenderungan 

Menyakiti Anak 

 

 

Menyusui berhubungan dengan sesuatu bentuk perlindungan 

dari kekerasan. Pemberian ASI berdampak menurunnya 

kecebderungan ibu untuk menyakiti anaknya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ibu yang menyusui anaknya selama 

sedikitnya 4 bulan cenderung memiliki empati, welas asih 

kepada anaknya. Semakin lama ibu menyusui anaknya 

semakin berkurang kecenderungannya menyakiti sang anak. 



60 
 

Sedangkan semakin sebentar atau tidak menyusui anaknya 

semakin sering ibu melakukan penolakan dan lebih bersikap 

agresif untuk melakukan kekerasan fisik pada anaknya. 

Seorang ibu diciptakan untuk menyirami ank-anknya dengan 

siraman kasih sayang. Pemberian ASI merangsang ibu untuk 

menyayangi buah hatinya. Kasih sayang ibu nyang tulus 

tersebut baru daopat dilihat pengaruhnya yang demikian besar 

kelak di kemudian hari. 

Munculnya rasa sayang ibu terhadap si bayi ketika menyusui 

disebabkan meningkatnya kadar hormone berharap aksitosin 

pada tubuh ibu. Proses ini memunculkan sikap ibu untuk 

belajar lebih responsive pada kebutuhan anaknya. 
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Dasar Membentuk Pribadi yang 

Tangguh 

 

“Bayi yang disusui, tidak terlalu terpengaruh oleh perceraian 

atau perpisahan orangtuanya, mereka juga tidak mudah 

gelisah dan cemas,” kata Dr Scott Montgomery, ahli 

epidemiologi di Karolinska Institute Swedia, seperti dikutip 

reuters. Montgomery dan timnya meneliti bagaimana bayi 

berusia 10 tahun yang diberi ASI dan yang diberi susu 

formula menghadapi stres akibat masalah perkawinan 

orangtuanya. Sekitar 9000 bayi menjadi responden penelitian 

ini. Mereka dimonitor sejak lahir sampai masuk sekolah. 

Guru-guru di sekolah juga ditanyai tentang tingkat 
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kegelisahan anak-anak tersebut dalam skala 0-50. Ternyata 

anak yang dulunya mendapat ASI bisa menghadapi masalah 

dan stres lebih baik dibandingkan yang tidak mendapat ASI. 

Tetapi para peneliti belum mengetahui kaitan antara ASI 

dengan tingkat kegelisahan. Menurut dugaan sementara, anak-

anak yang disusui tidak mudah gelisah karena saat disusui 

mereka merasa mendapat kasih sayang orangtuanya, pelukan 

dan dekapan ibu saat menyusui juga menenangkan bayi. 

Selain itu menyusui juga berpengaruh terhadap perkembangan 

tubuh dalam merespon stres.  

 

Mengurangi Resiku Terkena 

Kanker Payudara pada Ibu 

Ibu yang memberikan ASI ekslusif memiliki resiku terkena 

kanker payudara dan ovarium 25% lebih kecil dibandingkan 

ibu yang tidak menyusui. Menurut penelitian yang diterbitkan 

di American Journal of Clinical Nutrition, menyusui dapat 

mengurangi risiko kanker payudara hingga 91 persen. Para 

peneliti dari Curtin University di Australia merinci, ibu yang 

menyusui lebih dari 13 bulan menurunkan kemungkinan 
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mengidap kanker payudara dalam tubuhnya sampai 63 persen. 

Sedangkan ibu yang menyusui kurang dari 7 bulan risiko 

terkena kanker payudara turun sampai 37 persen. Hanya ibu 

yang memiliki tiga anak dan menyusui lebih dari 31 bulan 

yang dapat terhindar dari kanker payudara karena risikonya 

menurun sampai 91 persen. 

 

Para peneliti juga menyakini ibu yang menyusui juga dapat 

mencegah kanker ovarium. Karena menyusui dapat menunda 

proses ovulasi mereka. Dengan menyusui, ovulasi lebih tidak 

terjadi sehingga memperkecil risiko mutasi sel yang dapat 

memicu berbagai penyakit. 

Mempercepat Kenormalan Berat 

Badan Ibu setelah Melahirkan 

Kehamilan menyebabkan perempuan mengalami penambahan 

berat badan . tetapi sebenarnya penambahan berat badan itu 

disiapkan oleh Allah SWT. Untuk persiapan menyusui bayi 

yang dilahirkannya. Dengan memberikan ASI eksklisif 

selama 0-6 bulan maka secara otomatis berat badan ibu akan 
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normal kembali seperti sebelum hamil. Bagaimana hal itu 

terjadi? Hal ini disebabkan lemak yang terbentuk selama 

kehamilan akan terpecah menjadi energy ibu menyusukan 

ASI kepada si bayi. Tubuh ibu memerlukan sekitar 500 kalori 

per hari untuk memproduksi ASI. Bahkan seorang ibu akan 

menjadi kurusan pada saat  selama menyusui bila tidak 

ditunjang dengan nutrisi yang cukup. Sehingga memberikan 

ASI eksklisif seorang ibu tidak perlu melakukan diet. ASI 

diambil dari 80% kalori ibu. 
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Mempercepat Penyempitan Pembuluh 

Darah Tahim Bekas Proses Persalinan 

Ibu yang menyusui si bayi dengan tenang dan senang hati 

akan memacu produksi hormon oksitosin. Hormon ini 

berfungsi untuk membuat otot saluran ASI berkontraksi, 

sehingga ASI dalam kelenjar susu bisa ke ujung salurannya 

untuk kemudian dihisap si bayi dengan mudah. Selama ASI 

digunakan , produksi oksitosin pin berlangsung terus. 

Hormon oksitosin ini selain akan mengerutkan itot-otot 

saluran untuk pengeluaran ASI juga untuk mengerutkan otot-

otot polos rahim dan pembuluh darah yang terbuka saat 

melahirkan bisa dipercepat. Dengan demikian perdarahan di 

rahim akibat proses persalinan akan cepat berhenti. 

Merupakan Kontrasepsi Alami 

Pada ibu menyusui produksi hormon prolaktin akan tinggi . 

Hal ini akan menyebabkan terjadinya pencegahan kehamilan. 
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Karena hormon ini akan menghambat ovulasi atau pelepasan 

sel telur ke arah rahim. Sehingga kemungkinan tidak hamil 

bisa mencapai 99%. Biasanya ditandai dengan tidak 

terjadinya menstruasi  atau haid pada ibu menyusui ASI 

ekslusif. Tetapi ibu yang menyusui tetap saja bisa terjadi 

kehamilan bila Allah SWT. menghendaki. 

Mencegah Rematik 

Penelitian Dr. Alizabet W Karlson dari Brigham dan RS 

Wanita di Boston, Massachusets menunjukkan, bahwa ibu 

yang menysui bayi mereka selama dua tahun atau lebih 

kemungkanan terhindar dari penyakit arthritis remotoid 

(rematik) 50% lebih kecil dibandingkan wanita yang hanya 

menyusui bayi selama tiga bulan atau kurang. 
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Memperkecil Resiku Bayi Mati 

Karena Sids 

 

 

Banyak bayi mati karena Sudden Infant Death Syndrome 

(SIDS) yaitu mati lemas mendadak, terutama karena tidur 

tengkurap. Sampai kini belum apakah penyebab kematian 

tersebut. Salah satu factor yang dicurigai menjadi keadaan 

penyebab kematian itru adalah membiarkan bayi tertidur saat 

minum susu formula dari botol. Dengan demikian 

memberikan ASI  dapat menghindari kematian mendadak 

tersebut. 
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Mengurangi Resiku Alergi pada 

Bayi 

Dengan minum ASI kemungkinan bayi mengidap alergi jadi 

berkurang. Sebab bayi tidak mendapatkan makanan atau 

minuman  dari luar yang cenderung mengandung xat kimia. 

Adanya ketidak sesuaian zat kimia dan tubuh memungkinkan 

menimbulkan alergi pada si bayi. 

Mengurangi Timbulnya Karies 

Gigi 

Pada usia 8 bulan bayi akan tumbuh gigi, walaupun kadang 

ada yang lebih cepat dan ada lebih lambat. Bila gigi sudah 

tumbuh nmaka ibu tentu juga perlu merawat gigi susu 

tersebut. Dengan memberikan ASI gigi susu bayi terhindar 

dari menumpukkan susu makanan. ASI yang disebut bayi 

akan langsung masuk ke kerongkongan. Berbeda dengan susu 

formula yang akan menyisakan susu pada gigi sang bayi. 

Karena susu formula dalam botol akan terus menetes 

walaupun tidak disedot oleh bayi sehingga akan akan terjadi 

penumpukan sisa susu di gigi. Bila hal ini tidak sering 
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dibersihkan maka kemungkinan timbul karies (keropos) gigi 

akan mudah terjadi. Sisa susu pada gigi menjadi tempat yang 

subur bagi bakteri. Hal inilah yang menyebabkan karies gigi 

terjadi. 

 

 

 

Lebih Hemat 

Bila dibanding dengan susu formula tentu biaya ekonomis 

ASI lebih murah. Sehingga sebuah keluarga bisa berhemat. 
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Uang anda dapat digunakan untuk keperluan yang lainkan! 

Salah satu ibu menceritakan hasil risetnya tentang ASI di 

laman www.zapfin.com. Berikut cukilan mengenai 

penghematan yang bisa dilakukannya dengan membanding 

belanja susu formula dan UHT pada anak pertama dan kedua. 

Anak pertama hanya mendapat ASI hingga usia 10 bulan 

sedangkan anak kedua menerima ASI sampai dua tahun dan 

baru mendapat susu formula serta UHT pada usia dua tahun.  

Selama tiga tahun, total pengeluaran yang berhubungan 

dengan pemberian ASI, makanan pendamping ASI, serta alat 

pendukungnya sebesar Rp 42,2 juta untuk anak kedua. Dan, 

Rp 73,7 juta pada anak pertama.  

 

Selama tiga tahun, total pengeluaran untuk susu formula 

adalah Rp 13,2 juta untuk anak kedua. Dan, Rp 43,2 juta 

untuk anak pertama.  

Maka, selama tiga tahun, sang Ibu mencatat dapat 

menyisihkan Rp 31,5 juta lebih banyak saat anak kedua 

menyusui lebih panjang daripada anak pertama.  
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Lebih Praktis  

ASI dapat diberikan kapan dan dimanapun tanpa memerlukan 

perlengkapan yang rumit. Bila bayi mengkonsi susu formula 

maka ibu harus mempunyai perlengkapan yang memadahi 

agar susu formula tetap terjaga kebersihannya. Mulai dari 

jumlah botol yang lebih dari satu, termos untuk air hangat , 

merebus botol agar selalu steril dan menjaga botol untuk 

bersih serta memilih susu formula yang tepat untuk bayi 
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karena tidak semua susu formula cocok untuk kondisi setiap 

bayi. 

 

Paparan di atas menjelaskan bahwa menyusui bayi dengan 

ASI memberikan manfaat fisik dan psikis bagi bayi dan ibu. 

Manfaat itu ada yang akan segera dirasakan oleh bayi dan ibu, 

namun ada pula manfaat yang bersifat jangka panjang. 

Bahkan sebenarnya efek domino dari menyusui bayi dengan 

ASI akan menciptakan generasi hebat yang siap membentuk 

bangsa yang hebat.  

Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, mari kita ucapkan 

terima kasih pada Ibu hebat yang telah bersedia menyusui 
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bayinya dengan ASI. Karena kesediaan mereka lahir generasi 

hebat. 
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SUSU FORMULA 

 

 

 

Kelemahan Susu Formula 

Partikel Susu Formula Lebih Besar 

Partikel susu formula yang lebih besar dari ASI sehingga susu 

formula lebih sulit diserap oleh bayi. Hal ini menyebabkan 



75 
 

osmolalitas plasma yang tinggi, akhirnya si bayi sering 

merasa haus dan menangis minta diberi minum. Bayi menjadi 

lebih sering buang air kecil dan mempunyai berat badan 

melebihi normal. 

Perbandingan Partikel Asi dan Air Susu Sapi 

 ASI (mEq/l)         Susu Sapi (mEq/l) 

Natrium  6,5                     25,2 

Kalium   14,1            35,6 

Clorida   12,1             29,0  

   

 

Protein Tinggi  

Protein tinggi pada susu formula mengganggu ginjal bayi. 

Pada susu formula yang dibuat dari susu sapi ternyata 

menghasilkan susu formula dengan kadar protein yang lebih 

tinggi dengan komposisi jenis protein yang berbeda dengan 

ASI. Hal ini akan menyebabkan ginjal bekerja terlalu berat 
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sehingga akan mengganggu kesehatan ginjal sang bayi yang 

masih lemah. 

Rendah Gula Susu 

Gula susu (laktosa) ASI lebih tinggi dari gula susu sapi. ASI 

dalam 100 gram terdapat 56 gram sedang ASI dalam 100 

gram hanya terdapat 38 gram. Padahal terdapat bukti ilmiah 

yang menunjukkan bahwa laktosa penting untuk sintesis 

galaktolipid yaitu unsur yang penting bagi pertumbuhan otak. 

Tentu disayangkan sekali bila buah hati ibu sampai tidak 

optimal pertumbuhan otaknya.  

Saat bayi lahir, berat otaknya sudah mencapai 50% dari 

dewasa dengan ukuran lingkar kepala sekitar 32-36 cm. 

Setelah lahir, beberapa bagian otak masih akan berkembang 

yakni hubungan antar sel saraf (sinaps) dan pembungkus 

serabut saraf yang disebut sebagai mielin. Sampai pada usia 2 

tahun berat otak akan mencapai 75% otak dewasa. Menurut 

dr. Hartono Gunadi, Sp.A, dari RSUPN Cipto 

Mangunkusumo, sampai dengan bayi berusia 2 tahun, 
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pertumbuhan dan perkembangan otak anak telah mencapai 

90%.  

Faktor yang paling penting untuk pembentukan otak adalah 

faktor nutrisi untuk mendukung pembentukan sel-sel otak. 

Sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap 

kehidupan anak, ibu perlu tahu nutrisi seperti apa yang 

berperan dalam pembentukan otak sang buah hati, mulai dari 

dalam kandungan hingga remaja. 
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Perbandingan Kandungan ASI dan Susu Sapi 

 ASI Susu Sapi 

Pencemaran bakteri Tidak ada Mungkin ada 

Zat antiinfeksi Banyak  Tidak ada 

Protein: 

Casein 

Whey 

20% 

80% 

80% 

20% 

Asam amino: 

Taurin 

Cukup untuk 

pertumbuhan otak 

Tidak ada 

Lemak Ikatan panjang untuk 

pertumbuhan otak 

Ikatan pendek dan sedang 

Kolestrol Cukup untuk 

pertumbuhan otak 

Tidak cukup 

Lipase untuk 

mencerna lemak 

Ada  Tidak ada 

Laktosa/gula 7% (cukup) 3-4%(tidak cukup) 

Garam  Tepat untuk 

pertumbuhan 

Terlalu banyak 

Mineral: Kalsium, 

Fosfat 

350(tepat) 

150(tepat) 

1440 (terlalu banyak) 

900(terlalu banyak) 

Zat besi (Fe) Jumlahnya sedikit, 

diserap baik 

Jumlahnya sedikit, diserap 

tidak baik 

Vitamin Cukup  Tidak cukup 

Air  Cukup  Diperlukan lebih banyak 
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TEKNIK MENYUSUI 

Segera Berikan ASI 

Setelah si bayi lahir atau 30 menit setelah melahirkan, segera 

diberikan ASI. Kesegaraan memberikan ASI setelah 

melahirkan menentukan keberhasilan penyusuan. ASI yang 

pertama kali keluar bukan berwarna putih seperti susu yang 

biasa kita lihat. ASI yang pertama kali keluar justru berwarna 

bening karena mengandung kolostrum, zat yang penting untuk 

kesehatan bayi.  

Sebenarnya bayi cukup bulan dan lahir tanpa komplikasi 

memiliki cadangan energi yang cukup untuk mempertahankan 

hidupnya selama 72 jam tanpa diberi minuman atau makanan 

apapun, sehingga para ibu tidak perlu takut bayinya akan 

bermasalah jika ia tidak segera mendapatkan air susu. Namun, 

secara umum, ASI sudah akan keluar sebelum hari ketiga 

yang turut dipicu dengan adanya rangsang hisap yang 

terus menerus dari bayi. Jadi dengan segera memberi ASI 

pada bayi akan merangsang keluarnya ASI dari payudara Ibu. 
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Hal ini penting untuk pemulihan kesehatan Ibu dan ASI yang 

diminum bayi akan menjaga kelangsungan hidup bayi. 

Edmond dkk, dalam penelitian observasionalnya, 

menyimpulkan bahwa semakin lama penundaan waktu antara 

lahir dan mulainya proses meyusui, maka semakin besar 

kemungkinan bayi akan meninggal sebelum berusia 28 hari. 

Edmond menunjukkan bahwa waktu pertama kali 

mendapatkan ASI segera setelah lahir secara bermakna 

meningkatkan kesempatan hidup bayi. Jika bayi mulai 

menyusui dalam waktu 1 jam setelah lahir, 22 % bayi yang 

meninggal dalam 28 hari pertama (setara dengan sekitar satu 

juta bayi baru lahir setiap tahun) sebenarnya dapat dicegah. 

Jika proses menyusui ini dimulai dalam satu hari pertama, 

maka hanya 16 % bayi yang dapat diselamatkan. 

Edmond berpendapat, menyusui bayi sedini mungkin dapat 

mencegah kematian bayi baru lahir dalam empat cara: 

1. Penghisapan oleh bayi segera setelah lahir dapat 

membantu terwujudnya proses menyusui dan 

memastikan bahwa hal ini akan berlanjut dengan baik 
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2. Menyusui sedini mungkin dapat mencegah paparan 

terhadap substansi/zat dari makanan/minuman lain 

yang dapat menggangu saluran pencernaan 

3. Komponen dari ASI awal (Kolostrum) dapat memicu 

pematangan dari saluran cerna dan memberi 

perlindungan terhadap infeksi karena kaya akan zat 

kekebalan. 

4. Kehangatan tubuh ibu saat proses menyusui dapat 

mencegah kematian bayi akibat kedinginan (terutama 

bagi bayi dengan berat lahir rendah) 

Bagaimana dengan Ibu yang  melahirkan dengan caesar yang 

ingin menyusui bayinya dengan ASI. Tidak masalah yang 

berarti bagi Ibu yang melahirkan dengan caesar untuk segera 

menyusui bayinya dengan ASI. Bayi yang terlahir dengan 

operasi cesar, mungkin lebih banyak tidur dan terlihat lesu 

karena terkena imbas obat anestesi operasi caesar, ketimbang 

bayi yang terlahir normal. Butuh waktu beberapa hari bagi 

bayi agar serangan kantuk bisa hilang. Untuk sementara, bayi 

yang masih lemah, masih sulit menghisap ASI. Pemberian 

ASI sebaiknya dilakukan seawal mungkin karena akan 

membantu uterus berkontraksi dan kembali ke ukuran yang 
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semula dengan lebih cepat. Proses pemulihan Ibu juga akan 

terbantu. Hal ini bisa dilakukan jika dokter memutuskan 

memberikan bius lokal sehingga bayi bisa segera menyusui 

setelah lahir. 

ASI mulai bisa diberikan sejak di ruang operasi begitu proses 

kelahiran selesai. Suami bisa membantu memposisikan bayi 

agar nyaman saat menyusui. Atau jika ASI mulai Anda 

berikan di ruang pemulihan, posisi bayi bisa ditidurkan di atas 

bantal atau selimut agar lebih mudah saat menghisap ASI. 

Anda juga harus berhati-hati karena efek pembiusan mungkin 

masih terasa. Suami Anda sebaiknya juga ikut membantu agar 

bayi dan Anda merasa nyaman. 

Beberapa rumah sakit memberlakukan peraturan ibu dan bayi 

baru bisa bersama setelah 24 jam. Tapi tak perlu kuatir, 

peraturan ini bisa dilonggarkan karena sang dokter menyadari 

pentingnya bagi Anda untuk bersama bayi Anda setelah 

kelahiran dengan asumsi tidak ada masalah yang berarti. 
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Kolostrum Harus Diberikan 

ASI pertama atau yang biasa disebut kolostrum harus 

diberikan kepada si bayi, karena mengandung nutrisi, vitzmin, 

mineral dan zat kekebalan sangat dibutuhkan si bayi. Berikan 

terus ASI berkolostrum maka selanjutnya ASI matang, yang 

berwarna putih akan keluar kemudian. 

Bersikap Tenang 

 Bersikaplah tenang karrena baik sang ibu dan si bayi harus 

beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi masing-masing. 

Si Bayi belajar menghisap ASI sebuah tingkah laku baru yang 

sebelumnya tidak pernah dilakukan dalam kandungan. Bila 

sang ibu  menyusui untuk pertama kalinya maka sang ibu juga 

beradaptasi dengan bayinya. Penyusuan kedua biasanya lebih 

baik dari yang pertama karena terjadi proses pembelajaran. 
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Berikan ASI Sesering Mungkin 

ASI mesti diberikan sesering mungkin sesuai keinginan bayi 

paling sedikit 8 kali sehari. Pemberian ASI sebaiknya tidak 

perlu dijadwal, bayi disusui sesuai dengan keinginannya (on 

demand). Bayi dapat menentukan sendiri kebutuhannya. Bayi 

yang sehat dapat mengosongkan satu payudara sekitar 5-7 

menit dan ASI dalam lambung akan kosong dalam 2 jam. 

Menyusui yang dijadwalkan akan berakibat kurang baik, 

karena isapan bayi sangat berpengaruh pada rangsangan 

produksi berikutnya 

Beri ASI dari Kiri Dulu  

Berikan ASI dari payudara kiri sampai kosong. Bila si bayi 

menunjukkan masih kurang, berikan ASI dari payudara kanan 

sampai kosong. Niscaya si bayi akan kenyang. Ketika mau 

menyusui lagi berilah payudara yang terakhir dihisap oleh si 

bayi. Ini menjaga agar kedua payudara tarangsang. Jika si 

bayi sudah selesai menyusu (kenyang) dengan satu payudara 

http://www.kebidanan.org/tag/pemberian-asi
http://www.kebidanan.org/tag/menyusui


85 
 

maka pindahkan si bayi pada payudara yang lain waktu 

memberikan ASI berikutnya. 

Berikan ASI Bergantian  

Berikan ASI dengan dua payudara secara bergantian. Selain 

agar produksi ASI seimbang antara dua payudara hal ini juga 

untuk menjaga bentuk payudara tetap sama kiri dan kanan. 

Ibu Tidur Sekamar dengan Bayi 

Dianjurkan ibu tidur sekamar dengan bayinya sehingga saat 

bayi memberikan tanda untuk minum segera diketahui ibunya. 

Berikan ASI Mininal 4-6 Bulan 

ASI diberikan selma 4-6 bulan tanpa makanan atau minuman 

yang lain. Jika terpaksa meninggalkan bayi dalam waktu 

kurang dari dua jam sediakan ASI perasan digelas dan berikan 

dengan cara disendoki, agar bayi tidak bingung. Bila bayi 

meminum ASI dengan dua cara yaitu dihisap langsung dari 

Ibu dan melalui botol sebenarnya akan menyebab bayi 
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menjadi bingung karena menyusu membutuhkan kemampuan 

menghisap sedangkan bila menggunakan botol ASI akan 

keluar tanpa dihisap. Bahkan botol akan mematikan 

kemampuan menghisap. Bayi menjadi malas menyusu 

nantinya. Jadi lebih baik disuapi menggunakan sendok jika 

ibu tidak bersama bayi. Tentu hal ini membutuhkan 

kesabaran.  

Siapkan ASI Perasan Jika Pergi 

Bila meninggalkan bayi lebih dari 2 jam. Siapkan ASI 

perasan. ASI dapat diperas secara tradisional (letakkan 

lingkaran hitam putting diantara jempol dan dua jari telunjuk 

dan tengah, kemudian pijat sehingga ASI keluar dari putting 

sampai benar-benar habis) atau memakai alat khusus (pompa 

payudara) untuk mengalirkan ASI di sebuah wadah, lantas 

disimpan di kulkas. Berikan ASI dengan sendok kecil 

(menyuapi bukan dengan botol). Susu yag disimpan di kulkas 

dapat bertahan sampai satu minggu sedangkan bila disimpan 

di freezer dapat bertahan 3-4 bulan. 
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Namun, perlu diperhatikan bahwa ASI mengalami kualitas 

setelah dikeluarkan dari payudara Ibu. ASI yang tercampur 

dengan gelembung udara selama 15 menit akan berakibat 

pada hilangnya vitamin C, A, E dan gizi penting lainnya 

karena proses oksidasi. Penelitian Nutrient Study oleh dokter 

Jimmy Francis membuktikan bayi yang menyusui dalam 

waktu 15-20 menit pada botol susu biasa akan menyerap lebih 

sedikit vitamin dan gizi penting yang dibutuhkan, Bayi hanya 

menghisap lemak susu yang vitaminnya sudah teroksidasi, 

akibat yang sering ditemui adalah bayi yang gemuk, namun 

rentan terhadap penyakit, karena sejak dini banyak vitamin 

yang tidak terserap karena proses oksidasi 

Setelah 4-6 Bulan Boleh Ditambah 

Makanan Lain 

Setelah 4-6 bulan memberikan ASI eksklusif lanjutkan hingga 

usia bayi 2 tahun. Tambahkan makanan atau minuman yang 

sesuai dengan perkembangan bayi. Ikuti petunjuk kesehatan. 
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Posisi Menyusui yang Benar 

1. Mulut bayi terbuka lebar sehingga menutupi sebagian 

besar daerah gelap (areola mamma) sekitar putting. 

2. Perut bayi menghadap ke perut ibu 

3. Dagu menempel ke payudara ibu 

4. Posisi telinga dan lengan berada dalam garis lurus 

 

 

Posisi Menyusui yang 

Benar 



89 
 

 

 

Berbagai Jenis Posisi Menyusui 
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Tanda Bayi Puas 

Mendapatkan ASI 

1. Setelah mendapatkan ASI bayi akan tidur. Walaupun 

mungkin pada awal pemberian ASI bayi akan sering 

terbangun untuk mendapatkan ASI. Setelah puas maka 

bayi akan tidur cukup lama. 

 

Tidur Nyenyak Bertanda Kenyang 

 

2. Bayi ngompol sebanyak 6 kali. Pada awal kelahiran, 

ASI akan membantu mengeluarkan tahi gagak dari perut 

bayi. Jadi bila bayi telah mengeluarkan tahi gagak 
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tandanya sistem pencernaan telah bekerja dan ASI telah 

sampai pada lambung bayi. 

3. Berat badan akan normal kembali setelah 2 minggu. 

Karena pada minggu pertama biasanya berat bayi 

mengalami penurunan. Setelah itu bayi akan mengalami 

penambahan berat badan sangat signifikan sampai 6 

bulan kemudian. 

 

Hal-hal yang Dihindari Ketika 

Memberi ASI 

1. Membuang ASI yang mengandung kolostrum. ASI yang 

pertama kali keluar setelah melahirkan berwarna 

bening. ASI yang demikian itu tetap harus diberikan 

pada bayi karena mengandung nutrisi gizi dan anti bodi 

yang sangat dibutuhkan bayi. ASI matang yang 

berwarna putih muncul dua atau tiga hari kemudian. 

 

2. Pemberian susu formula (botol) sebelum pemberian 

ASI. Hal ini tidak  perlu dilakukan. Karena akan 



92 
 

menyebabkan bayi malas menghisap. Sebagaimana 

diketahui botol susu ketika dituangkan dalam posisi dot 

di bawah maka air susu dalam botol akan keluar dengan 

sendirinya. Bila hal ini sudah dikenalkan kepada bayi 

sebelum pemberian ASI akan menyebabkan malas 

menghisap. Padahal ASI hanya dapat keluar dan 

bereproduksi bila dihisap oleh bayi. Bila pola 

penghisapan ini sudah tidk benar maka kesulitan 

pemberian  

 

3. ASI akan lebih mudah terjadi. Sehingga sepertinya bayi 

tidak mau menghisap ASI. Kemalasan ini terjadi karena 

sang bayi lebih mudah mendapat air susu dengan botol 

yang tanpa dihisap dimana air susu keluar dengan 

sendirinya. 

 

4. Untuk menghindari malas menghisap puting karena 

menggunakan botol maka jika Ibu tidak menyusui 

karena ada kegiatan maka suapi bayi dengan 
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menggunakan sendok. Tentu perlu kesabaran untuk 

melakukan hal itu.  

 

5. Kondisi stres baik fisik dan psikologis. Ibu perlu 

mendapat istirahat yang memadai dan mendapat 

pertolongan jika mempunyai persoalan hidup. Ibu 

sebaiknya tetap mempunyai me time agar mempunyai 

kesempatan relaksasi setelah melakukan rutinitas yang 

membuat lelah. Ibu juga bisa menyediakan berbagai 

terapi aromatik yang mudah dibawa untuk menyegarkan 

suasana, sehingga tubuh tetap relaks. 

 

 

Terapi Aromatik 
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6. Menggunakan KB hormonal seperti pil dan suntik yang 

mengandung progesterone dan estrogen dapat 

mengganggu produksi ASI. Namun, beberapa Ibu tidak 

mempunyai masalah dengan produksi ASI, masih cukup 

walaupun tidak berlimpah. Ibu dapat memilih pil KB 

untuk ibu menyusui bernama Pil KB Andalan Laktasi. 

 

Pil KB Andalan Laktasi 

7. Mengkonsumsi kafein. Kafein terdapat dalam berbagai 

jenis makanan, terutama kopi dan minuman energi. 

Karena kafein dalam ASI dapat menyebabkan bayi 

rewel dan susah tidur. 
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Menyimpan ASI 

1. Pompa atau peras ASI selama 10-30 menit ke wadah 

yang bersih. Bila Ibu di luar rumah pemerasan ASI 

dapat dilakukan satu-empat kali pada jam-jam 

menyusui. 

2. Beri label pada wadah tersebut yag mencamtumkan 

tanggal pengambilan ASI dan jumlah ASI. 

3. ASI yang baru diperas dapat disimpan pada suhu 

ruangan sampai dua jam (tidak disimpan di lemari es). 

4. ASI yang disimpan di lemari es 72 jam (3 hari), 

terutama freezer, dapat bertahan sampai 12 bulan. 

Jangan membekukan ulang ASI yang sudah dikeluarkan 

dari freezer. ASI yang tidak langsung diberikan sudah 

tidak mengandung antibodi tetapi masih lebih baik dari 

susu formula. Segera berikan bila ASI telah dicairkan 

kembali. 

5. Cairkan ASI yang telah beku dengan menaruh wadah 

ASI dalam mangkuk yang berisi air hangat selama 30 

menit. 
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TANTANGAN MENYUSUI 

Timbul Rasa Nyeri 

Bagi Ibu baru yag menyusui pertama kali maka akan 

merasakan nyeri dipayudara karena produksi ASI. Untuk 

mengurangi rasa nyeri tersebut berikanlah ASI sesering 

mungkin. Kompres payudara dengan air hangat untuk 

mengurangi ketegangan. Penting juga untuk menggunakan 

bra yang sesuai dengan ukuran sehingga memperlancar 

peredaran darah. 

Rasa Kesemutan atau Kram Pada 

Payudara 

Pada waktu ASI berproduksi memenuhi kelenjar kantong ASI 

maka akan terasa rasa kesemutan atau bahkan kram pada 

payudara. Hal ini bukanlah sebuah penyakit atau kelainan. 

Hanya mekanisme alami saja dimana semua ibu menyusui 

akan merasakannya. 
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Puting Susu Lecet 

Puting susu yang ideal untuk memberikan ASI mempunyai 

panjang 1-2,5 cm. Sehingga bila bentuk putting ibu tidak 

sempurna biasanya diawal menyusui akan terjadi putting lecet 

karena hisapan sang bayi. Bila terjadi putting lecet berikan 

obat di apotik tentu atas anjuran dokter atau bidan. Berikan 

kepada bayi secara bergantian payudara kanan dan kiri. Bila 

salah satu lecet maka obati terlebih dahulu dan tunggu sampai 

lukanya sembuh. Sedangkan bila kedua putting payudara lecet 

maka ibu dapat memberikannya secara bergantian sambil 

mengistirahatkan salah satu. Jangan memfokuskan pada satu 

payudara saja karena hal ini akan mengurangi produksi ASI 

payudara lain. Terdapat korelasi positif antara jumlah 

produksi ASI dengan banyaknya hisapan bayi. Artinya 

semakin sering dihisap semakin banyak produksi ASI pada 

payudara tersebut. Pemberian ASI pada dua payudara juga 

akan menjaga keindahan payudara ibu. Bila hanya satu 
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payudara saja yang diberikan maka kemungkinan payudara 

yang tidak diaktifkan memberikan ASI akan mengecil. 

Infeksi Payudara 

Adanya infeksi pada payudara terutama karena puting lecet 

ditandai adanya kenaikan suu tubuh Ibu. Bila hal ini terjadi 

segera ke dokter atau bidan. Jika mengkonsumsi antibiotik 

minumlah minimal tiga hari berturut-turut agar tidak terjadi 

kekebalan terhadap virus atau bakteri yang menyebabkan 

infeksi. Lakukan terus pemberian ASI pada saat pengobatan. 

Untuk mengurangi rasa nyeri kompreslah payudara dengan air 

hangat. 

Saluran ASI Tersumbat 

Saluran Asi yang tersumbat mengahalangi aliran ASI. Hal ini 

mengakibatkan nyeri tekan atau keras pada payudara yang 

menjadi semakin nyeri setelah menyusui.  Saluran  yang 

tersumbat tidak berwarna merah dan sang ibu tidak 

mengalami demam.  
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Hal ini akan sembuh sendiri bila ibu tetap menyusui. Berikan 

kompres air hangat pada payudara yang nyeri untuk 

memperlancar aliran ASI. Bila tetap berlanjut rasa nyeri 

tersebut maka sebaiknya ibu mengkonsultasikan dengan 

petugas kesehatan. 
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PRODUKSI ASI 

 

Setiap Ibu yang mempunyai jumlah dan kualitas ASI yang 

berbeda-beda tergantung beberapa hal, yaitu: 

Usia  

Ibu yang berusia lebih muda mampu memproduksi ASI lebih 

banyak daripada ibu berusia lebih tua. Ibu dengan usia lebih 

tua cenderung mengalami disuse atrophy (menurunnya fungsi 

fisiologis) pada payudaranya. 

Nutrisi  

Nutrisi lengkap dibutuhkan ibu sejak masa kehamilan. Lemak 

pada ibu hamil akan digunakan sebagai persiapan masa 

menyusui ketika anak yang dikandungnya telah dilahirkan. 

Karena itu ibu hamil disarankan tidak melakukan diet untuk 

persiapan memberikan ASI. Lemak akan sedikit demi sedikit 
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menyusut ketika ASI telah diberikan kepada sang bayi. ASI 

dibentuk dari 80% kalori ibu. 

 

 

 

 

Peringkat Kehamilan 

ASI pada kehamilan pertama cenderung lebih banyak 

daripada kehamilan berikutnya. 

 

 

 



103 
 

Genetik 

Faktor keturunan juga mempengaruhi ASI yang dimiliki 

seorang ibu. Bila ibu berasal dari orang tua (baik keluarga 

ayah atau ibu) yang mampu memberikan  ASI maka 

cenderung ibu tersebut juga mampu memberikan ASI. 

Sebaliknya bila ada salah satu dari keluarga ayah atau ibu 

yang tidak mampu memberika ASI. Tetapi wanita yang tidak 

mampu memberikan ASI jumlahnya lebih sedikit. Secara 

umum semua wanita dapat memberikan ASI. Kualitas ASI 

bukan tergantung dari ukuran payudara. Payudara yang besar 

bukan berarti dapat memproduksi ASI lebih banyak daripada 

payudara yang kecil. 

Pandangan Hidup 

Seorang Muslimah memberikan ASI buka sekedar anaak yng 

disusui menjadi sehat, cerdas dan berakhlaqul karimah, tetapi 

lebih dari itu memberikan ASI adalah anjuran agama Islam. 

Memberikan ASI adalah rangkaian ibadah seorang ibu untuk 

mencetak generasi yang hebat. Karena itu memberikan ASI 

adalah ladang pahala bagi sang ibu. 
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Dukungan Suami 

Dukungan suami dan keluarga. Ada mitos yang salah 

berpengaruh terhadap pemberian ASI. Seperti, pemberian ASI 

akan menyebabkan rusaknya keindahan payudara. Sehingga 

Ibu malas memberikan ASI karena takut kendor payudaranya. 

Hal ini tidak benar, kendornya payudara berkorelasi dengan 

usia. Wanita yang tidak menyusui pun bila sudah tua tentu 

payudaranya juga akan kendor. Kecantikan payudara 

ditentukan oleh perawatan, seperti kecukupan gizi dan 

olahraga. Sehingga perlu dukungan suami dan keluarga agar 

sang ibu tetap memberikan ASI. 
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Sikap Positif 

Sikap positif ibu terhadap pemberian ASI. Ibu yang 

mempunyai pandangan positif terhadap penyusuan dengan 

ASI akan lebih sabar dan tekun memberikan ASI. Sehingga 

rasa sakit karena menyusui dapat diterima tanpa menyurutkan 

motivasi pemberian ASI. 
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BERHENTI MENYUSUI 

 

Jika bayi telah menjelang usia 2 tahun, maka ibu  bersiap diri 

untuk berhenti memberi ASI. Bayi yang telah berusia 2 tahun 

mulai mandiri. Giginya telah tumbuh sehingga ia bisa mulai 

makan berbagai jenis makanan terutama empat sehat lima 

sempurna. Karena itu kenalkan berbagai jenis makanan 

sehingga ia terbiasa dengan variasi makanan.  
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Pada usia 2 tahun tersebut anak-anak mulai bermain 

dengan anggota keluarga dan teman-teman di sekitar 

rumah, sehingga tidak lagi terkonsentrasi pada Ibu. 

Dua hal itu dapat digunakan untuk menghibur anak 

bila menginginkan ASI yaitu dengan bermain dan 

menyediakan makanan yang lain. Ada baiknya jika 

anak tersebut berpisah beberapa hari dengan Ibu. Anak 

dapat bersama-sama orang yang dikenalnya, seperti 

nenek, kakek, tante, dsb dengan catatan mereka yang 

mengasuh dapat memberi rasa aman dan kasih sayang 

terhadap anak. 
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Usia 2 tahun Balita senang Bermain  

dengan Teman 

Biasakan memberikan minum dengan gelas bukan dengan 

botol agar setelah berhenti menyusui ASI tidak tergantung 

dengan botol. 
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Minum dengan Gelas 

  

Proses berhenti menyusui sebaiknya dilakukan secara 

bertahap.Misalnya berhenti menyusui pada siang hari dulu, 

setelah beberapa hari, dilanjutkan berhenti menyusui dari 

siang sampai sore, dst. Hal ini penting untuk menyiapkan 

anak dan mengkondisikan payudara Ibu.  

Ibu akan merasakan nyeri beberapa hari disebabkan karena 

ASI yang tidak dikeluarkan. Menghadapi hal ini sebaiknya 

ibu bersabar. Kompreslah payudara dengan air hangat. 

Lakukan berbagai kegiatan agar ibu tidak berkonsentrasi 

terhadap rasa nyeri. 
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Jangan terpancing emosi bila anak merengek minta ASI. 

Alihkan perhatian anak dengan kegiatan bermain, membaca, 

menggambar, bersepeda, dan sebagainya. Perhatikan 

konsumsi nutrisi anak sehingga anak tidak kekurangan gizi 

atau jatuh sakit karena berhenti menyusu pada Ibu. 
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FISIOLOGI ASI 

Payudara ibu akan mengalami banyak perubahan selaama 

kehamilan.  Payudara ibu manjaddi lebih besar dan jumlah 

saluran susu (duktus) yang menghasilkan ASI meningkat. Hal 

ini dipengaruhi kadar estrogen dan progesteron. 

Terdapat variasi yang luas dalam pertumbuhan payudara pada 

masa kehamilan tetapi besar atau kecil ukuran payudara tidak 

berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas ASI. 

 

Kelenjar Susu 
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Proses Sekresi ASI 

Apabila bayi didekatkan pada payudara maka ransangan raba 

puting pada waktu dihisap menimbulkan rangsang aferen 

yang diteruskan ke hipotalamus. Selanjutnya hipotalamus 

mengaktifkan lobus anterior dan posterior kelenjar hipofisis. 

Prolaktin disekresi di lobus anterior dan di bawah 

pengaruhnya sel-sel asiner pada kelenjar susu terangsang 

untuk mengadakan dan mempertahankan sekresi air susu. 

Pada waktu yang sama hormon oksitosin disekresi oleh lobus 

posterior hipofisis menyebabkan kontraksi sel-sel mioepi 

telial dalam kelenjar susu, sehingga mendesak air susu di 

sepanjang saluran air susu (duktus). 

Hormon Oksitosin merupakan hormon yang diproduksi untuk 

mengalirkan ASI dari alveoli ke saluran ASI. Biasa disebut 

dengan hormon cinta, karena keberadaan hormon ini 

dipengaruhi besar oleh kondisi psikis ibu. Pikiran-pikiran 

negatif atau rasa kurang percaya diri pada ibu dapat dengan 

mudah mempengaruhi kelancaran aliran ASI meski produksi 

ASI pada alveoli tetap baik. Hormon ini diproduksi ketika 

bayi menyusu, melalui rangsangan sensorik pada puting 
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ketika bayi menyusu otak akan memerintahkan produksi 

hormon oksitosin ini untuk proses menyusui saat itu juga. 

Problemnya ketika memerah ASI hormon atau reflex tersebut 

menjadi tidak bekerja dengan baik, hal inilah yang menjadi 

salah satu penyebab kesulitan dalam memerah ASI selain 

kesulitan dalam teknis memerahnya itu sendiri 

Hipotalamus berfungsi mengaktifkan hipofisis untuk 

memproduksi hormon juga berpengaruh terhadap 

pengendalian stres dan emosi. Hal ini yang menyebabkan ASI 

bisa berhenti berproduksi karena pengaruh stres dan emosi 

sang ibu. 

Keluarnya hormon oksitosin menstimulasi turunnya susu 

(milk ejection / let-down reflex). Oksitosin menstimulasi otot 

di sekitar payudara untuk memeras ASI keluar. Para ibu 

mendeskripsikan sensasi turunnya susu dengan berbeda-beda, 

beberapa merasakan geli di payudara dan ada juga yang 

merasakan sakit sedikit, tetapi ada juga yang tidak merasakan 

apa-apa. Refleks turunnya susu tidak selalu konsisten 

khususnya pada masa-masa awal. Tetapi refleks ini bisa juga 

distimulasi dengan hanya memikirkan tentang bayi, atau 

http://id.wikipedia.org/wiki/Oksitosin
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mendengar suara bayi, sehingga terjadi kebocoran. Sering 

pula terjadi, payudara yang tidak menyusui bayi 

mengeluarkan ASI pada saat bayi menghisap payudara yang 

satunya lagi. Lama kelamaan, biasanya setelah dua minggu, 

refleks turunnya susu menjadi lebih stabil. 

Refleks turunnya susu ini penting dalam menjaga kestabilan 

produksi ASI, tetapi dapat terhalangi apabila ibu mengalami 

stres. Oleh karena itu sebaiknya ibu tidak mengalami stres. 

Refleks turunnya susu yang kurang baik adalah akibat dari 

puting lecet, terpisah dari bayi, pembedahan payudara 

sebelum melahirkan, atau kerusakan jaringan payudara. 

Apabila ibu mengalami kesulitan menyusui akibat kurangnya 

refleks ini, dapat dibantu dengan pemijatan payudara, 

penghangatan payudara dengan mandi air hangat, atau 

menyusui dalam situasi yang tenang. 
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Proses Sekresi ASI 
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Hormon Oksitoksin: Hormon Cinta 

 

Payudara membutuhkan satu hormon yaitu hormon 

prolaktin, Hormon ini dibutuhkan untuk memulai, 

mempertahankan dan melanjutkan produksi ASI. Produksi 

hormon prolaktin ketika ibu sedang hamil tidak membuat sel-

sel ASI dapat memproduksi ASI, karena ditahan oleh hormon 

progesteron.  Setelah melahirkan, progesteron pada ibu 

menurun, sehingga prolaktin dapat bekerja. Inilah yang 

membuat produksi ASI meningkat setelah melahirkan. 
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Prolaktin diproduksi oleh rangsangan sensorik dari puting 

ketika bayi menyusu pada payudara, rangsangan tersebut 

dikirim ke otak, untuk kemudian kelenjar pituitari bagian 

depan pada dasar otak mengeluarkan prolaktin yang masuk 

menuju payudara agar sel-sel pembuat ASI dapat 

memproduksi ASI. 

Prolaktin akan berada di payudara sekitar 45 menit setelah 

proses menyusui, sehingga hormon ini menyiapkan produksi 

ASI untuk menyusui berikutnya, sedangkan untuk penyusuan 

saat ini bayi mengambil ASI dari persediaan ASI dalam 

payudara yang disimpan dalam alveoli dan saluran ASI 

(ductus). 

Produksi prolaktin disesuaikan dengan seberapa sering bayi 

menyusu, bila bayi kurang menyusu maka jumlahnya pun 

menurun, dan dampaknya payudara menghasilkan ASI lebih 

sedikit, terutama pada satu sampai dua bulan pertama setelah 

persalinan, ketika produksi ASI menyesuaikan dengan 

kebutuhan bayi. 

 

http://www.menyusui.info/menyusui/tips/106-bagaimana-asi-diproduksi-anatomi-payudara-menyusui
http://www.menyusui.info/menyusui/tips/106-bagaimana-asi-diproduksi-anatomi-payudara-menyusui
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Beberapa hal khusus tentang hormon prolaktin adalah: 

1. Hormon prolaktin lebih banyak diproduksi di malam 

hari; karena itu menyusui terutama di malam hari 

membantu menjaga pasokan ASI. 

2. Prolaktin membuat ibu merasa nyaman, dan kadang 

mengantuk; karena itu ibu biasanya beristirahat 

dengan baik meski ia menyusui di malam hari. 

3. Prolaktin menekan produksi hormon gonadotrophin 

atau GnRH, yang dibutuhkan untuk mengeluarkan 

hormon yang menstimulasi ovulasi. Karena itu 

menyusui dapat membantu menunda kehamilan baru 

(KB alamiah). 

 

Refleksi Ketika Memberikan ASI 

Ada beberapa reflek (tingkah laku otomatis) yang terjadi 

selama pemberian ASI, antara lain: let down atau milk 

ejection reflex, rooting reflex, suckling reflex, dan refleks 

menelan. 

Let down adalah meneteskan ASI pada payudara yang tidak 

dihisab oleh bayi atau ketika bayi hanya menghisap salah satu 
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dari payudara maka payudara yang lain ikut meneteskan ASI. 

Beberapa faktor yang menghalangi penghisapan pada 

payudara oleh bayi akan mengganggu mekanisme refleks let 

down dan mempengaruhi keluarnya ASI. Pengosongan 

payudara sacara teratur dan berulang-ulang dengan 

penghisapan akan merangsang keluarnya ASI dan pengaliran 

ASI. Karena itu untuk menimbulkan keluarnya ASI maka 

bayi harus disusukan sesegera mungkin setelah waktu kritis 

dalam persalinan yang dialami oleh ibu dan bayi berlalu. 

Refleks Let Down adalah mekanisme fisiologis yang paling 

menentukan bagi berhasilnya laktasi. Kegagalan pemberian 

ASI sering kali terjadi karena kurangnya rangsang menghisap 

yang memadai, seperti interaksi ibu-bayi yang kurang serasi, 

ibu berhalangan hingga frekuensi atau lama penghisapan 

menurun, jadwal yang kaku di bangsal,  desakan kebutuhan 

keluarga, dan kecemasan ibu.   
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Refleks Let Down 

Menyusui adalah suatu proses di mana seorang bayi 

menerima air susu dari payudara ibu. Suckling refleks terjadi 

apabila bayi pertama kali mengalami pengisian mulutnya 

sampai ke langit-langit keras dan punggung lidah dengan 

putting susu. Kegiatan penuh daripada refleks tersebut 
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melibatkan rahang, lidah dan pipi. Gerakan-gerakan rahang 

memungkinkan gusi memeras areola, mendorong air susu ke 

dalam mulut. Lidah mula-mula didorong ke depan dan 

kemudian ke belakang, menekan puting susu ke langit-langit 

keras dan menciptakan kegiatan menyusui yang 

sesungguhnya.  

Untuk membuat suckling refleks berhasil baik, bayi harus 

dapat meregangkan putting susu ibu terhadap langit-langit 

keras. Puting susu yang protraktil, yaitu putting susu yang 

panjangnya 1-2,5 cm, adalah penting bagi keberhasilan 

pemberian ASI, karena hanya puting protraktil yang dapat 

membuat bayi dapat menangkap dengan mulutnya secara 

tepat dan mengalirkan ASI keluar.   

Pada ibu-ibu yang mengalami kekurangan dalam 

mendapatkan respon bayi pada waktu menyusui ternyata 

puting susunya kurag protraktil. Karena itu jika puting susu 

ibu tidak protraktil perlu untuk mempersiapkan penarikan 

putting susu dengan teknik Hoffman sejak kandungan usia 6 

bulan. Bila teknik ini tidak membuahkan hasil dimana puting 

susu ibu tetap kurang dari 1 cm maka ibu dapat menggunakan 
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penyambung puting susu yang terjual di apotik agar tetap 

memberi ASI walaupun puting tidak protraktil. 

Rooting refleks muncul apabila bayi cukup, apabila disentuh 

pelan-pelan pada pipinya dekat sudut mulut, bayi akan 

memutar kepala sehingga mengarahkan mulutnya pada objek 

yang menyentuh pipi. Rooting refleks yang memungkinkan 

bayi menemukan putting susu apabila ia diletakkan di 

payudara. 
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Refleks menelan terjadi apabila mulut bayi penuh dengan ASI 

sebanyak 0,6 ml susu. Diperlukan koordinasi daripada otot-

otot menelan untuk menghantarkan gumpalan air susu dari 

bagian belakang pharinx ke dalam esophagus tanpa 

menimbulkan respirasi (pernapasan) ke dalam saluran 

pernapasan. Bayi cukup bulan yang sehat, refleks menelan 

sudah berkembang dengan baik dan menghisap serta menelan 

tidak menimbulkan persoalan. Tetapi fungsi esophagus pada 

hari-hari pertama sesudah kelahiran belum efisien, sehingga 

mungkin terjadi peristaltik yang sangat cepat, gelombang 

bifasik atau bahkan disertai kontaksi nonperistaltik di 

sepanjang esophagus menunjukkan koordinasi yang lebih baik 

selama menelan. 
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KONSEP ISLAM  

TENTANG ASI 
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Islam adalah rahmatan lil „alamin. Sebagaimana Al-Qur‟an 

telah menjelaskan dalam surat Al-Anbiya (21) ayat 107 

Artinya: ‘’Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad) 

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam 

semesta’’ 

Al Quran surat Al-Anbiya ayat 107 ini menjelaskan bahwa 

keberadaan Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa 

konsep Islam adalah dalam rangka memberikan rahmat 

kepada seluruh alam. Dengan demikian semua konsep Islam 

adalah maslahat, membawa penyelesaian bagi problematika 

manusia. Termasuk berbagai persiapan dalam membentuk 

generasi hebat dapat dimulai dengan menyusui bayi dengan 

Air Susu Ibu. 

Anjuran untuk memberikan ASI selama dua tahun bagi ibu 

yang ingin menyempurnakan perawatan terhadap buah 

hatinya tercantum dalam Al-Qu‟an surat Al-Baqarah (2) ayat 

233: 
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 Artinya: ‘’Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan terhadap anaknya.’’ 

Selain dalam Al-Qur‟an pemberian ASI juga didukung oleh 

hadits Nabi Muhammad SAW: Artinya  

„’Wanita yang sedang hamil dan menyusui sampai habis 

masa menyusuinya seperti pejuang di garis depan fii 

sabilillah. Dan jika ia meninggal antara waktu tersebut, 

maka sesungguhnya baginya adalah pahala mati syahid.’’ 

(HR. Thabrani) 
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Subhanallah, Maha Suci Allah SWT, betapa besar pahala 

yang diberikan Allah SWT bagi ibu yang menyusui buah 

hatinya. Dengan demikian pemberian ASI adalah salah satu 

ibadah yang agung. Tentu sikap Muslimah dalam hal ini 

sangat peduli dengan pemberian ASI. 

Pemberian ASI selaras dengan konsep Islam dalam 

pembentukan generasi hebat, yaitu agar orangtua tidak 

meninggalkan generasi yang lemah baik dari segi fisik, iman, 
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ilmu, kesehatan dan psikologis. Hal ini tercantum dalam Al-

Qur‟an surat Nissa‟ (4) ayat: 9 

Artinya: ‘’Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang 

yang seandainya meninggal (dunia) di belakang mereka 

(terdapat) anak-anak yang lemah.’’ 

Al-Qur‟an surat Nissa‟ (4) ayat: 9 mengingatkan umat Islam 

agar tidak meninggalkan generasi yang lemah karena generasi 

yang lemah tidak disukai oleh Allah SWT. Allah lebih 

menyukai umat Islam yang kuat sebagaimana dijelaskan 

dalam hadist berikut ini: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu „anhu , beliau berkata, 

Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, yang 

artinya  

Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allâh Azza wa 

Jalla daripada Mukmin yang lemah (HR Muslim)  

Menjadi kewajiban orang tua untuk menyiapkan generasi 

yang hebat, yaitu generasi yag tangguh dalam berbagai aspek 

pertumbuhan, perkembangan dan spritulitasnya. Salah satu 

media yang dapat digunakan untuk mencetak generasi 
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cemerlang adalah memberikan ASI sejak dilahirkan sampai 

masa penyapihan, yaitu dua tahun. 

 

 

 

Syurga di Telapak Kaki Ibu 
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