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KONSELING MENYUSUI
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By Yetti Wira Citerawati SY

MANFAAT  MENYUSUI

A S I
 Zat-zat  gizi yang 

lengkap

 Mudah di cerna, 
diserap secara 
efesien

 Melindungi terhadap 
infeksi

MENYUSUI
 Membantu bonding

dan perkembangan

 Membantu menunda 
kehamilan baru

 Melindungi kesehatan 
Ibu

 Biaya lebih rendah 
dibanding asupan 
buatan

Melindungi kesehatan ibu :

• Membantu rahim 
keukuran semula

• Membantu mengurangi 
perdarahan dan 
mencegah anemia

• Mengurangi resiko tjd 
kanker ovarium dan 
kanker payudara

Apa perbedaan diantara susu-susu ini ??

MANUSIA SAPI KAMBING

Lemak Lemak
Lemak

Laktosa
Laktosa Laktosa
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Susu hewan Protein > ASI ?? 
Baguskah??

• Hewan tumbuh lebih cepat??
• Shg hewan membutuhkan protein dengan 

konsentrasi yg lebih tinggi
• Bayi memiliki organ ginjal yg masih belum 

sempurna, shg sulit membuang sisa 
kelebihan protein.

Kualitas Protein pada beberapa jenis susu :

ASI SUSU SAPI

Protein anti 
infeksi

Gumpalan

Mudah dicerna Sulit dicerna

1/3



I/1

2

Perbedaan ??
• Susu sapi > Kasein  didlm perut bayi 

membentuk gumpalan padat
dan sulit dicerna.

• Protein whey > pada ASI  mengandung 
protein anti infeksi (melindungi bayi dari infeksi).

• Protein anti infeksi di ASI ( laktoferin, 
lisozim, antibody, faktor bifidus).

• Faktor bifidus ( menunjang pertumbuhan 
L.bifidus yg menghambat pertumbuhan 
bakteri berbahaya).

• Susu sapi 
tidak 
mengandung 
protein anti 
infeksi.

• Pd susu sapi 
kurang akan 
sistin dan 
taurin 
pertumbuhan 
otak bayi

Perbedaan lemak dalam susu yang berbeda

ASI SUSU SAPI

Asam lemak 
esensial
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Lemak ??

• Asi mengandung asam lemak essensial    
( linoleat dan linolenat  yg mrp prekusor 
DHA dan AA  building block u/ otak 
bayi) yg tdk tdp pd susu hewan. As lemak 
ini  pertumb otak, mata serta kesehatan 
pembuluh darah.

• Pada ASI mengandung enzim lipase yg 
tdk tdp pd susu hewan.

Vitamin-vitamin dalam susu yang berbeda

ASI SUSU SAPI

Vitamin B

Vitamin B

1/5 Zat Besi dalam berbagai jenis susu

ASI SUSU SAPI

Diserap
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1). Ibu yang          
terinfeksi

2).   Sel darah putih 
ibu membuat antibodi 
untuk melindungi ibu

3). Sebagian sel 
darah putih masuk 
kepayudara dan 
membuat antibodi

4). Antibodi 
terhadap infeksi ibu 
dialirkankan 
kedalam ASI untuk 
melindungi bayi

Perlindungan terhadap infeksi
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• Sebaiknya bayi jgn dipisahkan dengan 
ibunya pd saat ibu terserang infeksi krn 
ASI akan melindungi bayi thd infeksi tsb.

• Susu Formula “ Zat Mati”.
• ASI mengandung Ig A.

Perlindungan terhadap infeksi

Apa perbedaan yang tampak disini ?

Susu Awal

Susu Akhir

Kolostrum

Lemak

Protein

Laktosa

Susu “Matur”
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KOLOSTRUM

KANDUNGAN KEPENTINGAN

 Kaya Antibodi

 Banyak Sel darah putih

 Pencahar

 Faktor- faktor pertumbuhan

 Kaya Vitamin A

- Melindungi terhadap Infeksi dan 
Alergi

- Melindungi terhadap Infeksi. 

- Membersihkan dari Meconium
- Membantu mencegah 

kuning/icterus

- Membantu usus berkembang lebih 
matang, memcegah alergi dan 
ketidak cocokan (intoleransi)

- Mengurangi keparahan infeksi    
Mencegah penyakit mata
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ASI

• Susu awal (foremilk)  asi yg bening, 
diprod pd awal menyusui.

• Susu awal dihslkan dlm jlh byk, 
mengandung P, laktosa, dan zat gz lain. 
Apabila bayi mdpt susu awal dlm jumlah 
banyak, maka semua kebutuhan air akan 
terpenuhi.

• Bayi tdk perlu air lain lagi, walaupun 
tinggal didaerah beriklim panas.

ASI

• Susu akhir (hindmilk)  ASI
Yg lbh putih, diprod pd akhir proses 
menyusui.

• Warna puith krn lebih byk mengandung 
lemak, shg lbh byk mengandung energi, jd 
jgn menghentikan bayi yg sdg menyusui 
terlalu cepat. Bayi hrs menyusu lebih lama 
shg mdpt susu akhir yg kaya lemak lebih 
maksimal.
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Daya simpan ASI
• ASI dapat bertahan selama ± 6-8 jam jika 

disimpan pada suhu ruangan (maksimal 25 
derajat Celcius). Suhu ruangan lebih dari 25 
derajat Celcius tidak aman untuk menyimpan 
ASI.

• Selubungi wadah penyimpan ASI dengan 
handuk basah/dingin untuk menghindari suhu 
yang terlalu panas!

• ASI dapat bertahan selama ± 24 jam, jika 
disimpan pada wadah khusus (tas atau termos) 
yang diselubungi es batu atau es balok.

• ASI dapat bertahan selama ± 5 hari, jika 
disimpan di dalam kulkas, pada suhu 4 derajat 
Celcius. Usahakan menyimpan wadah ASI di 
bagian paling dalam kulkas (dekat dengan 
dinding bagian belakang), karena bagian inilah 
yang paling dingin. Kulkas yang sering dibuka-
tutup akan mempengaruhi suhu di dalam kulkas 
tersebut, sehingga menyimpan di bagian terluar 
tidak menjamin kestabilan suhu.

Daya 
simpan 

ASI

• ASI dapat bertahan 
selama ± 2 minggu, jika 
disimpan di freezer 
dalam kulkas, pada 
suhu -15 derajat 
Celcius. Jika 
menggunakan kulkas 
yang freezer-nya 
terpisah (memiliki pintu 
tersendiri), dapat 
bertahan selama ± 3-6 
bulan.

Daya simpan ASI
Keuntungan psikologi menyusui

 Ikatan emosi
– Kedekatan hubungan kasih sayang antara ibu dan 

anak
– Secara emosional ibu lebih puas
– Bayi jarang menangis
– Ibu berperilaku lebih menyayangi
– Meniadakan keinginan untuk menyiksa atau 

menelantarkan bayinya

 Perkembangan
– Lebih baik dalam melakukan test kecerdasan pada 

masa kanak-kanak
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Waktu Menyusui
• Menyusui sebaiknya dilakukan 

sesegera mungkin setelah melahirkan. 
• Bayi dan ibu yang melakukan proses menyusui 

dalam 1 jam pertama setelah melahirkan 
memiliki keberhasilan yang lebih besar dari 
mereka yang menundanya. Bayi baru lahir 
sebaiknya disusui setiap 2-3 jam sampai bayi 
merasa puas. Menyusui minimal 5 menit pada 
masing-masing payudara pada hari pertama 
setelah melahirkan dan semakin meningkat 
frekuensinya setiap hari sehingga dapat 
meningkatkan produksi ASI optimal. 

WAKTU 
MENYUSUI

• Waktu menyusui 20 menit pada masing-masing 
payudara cukup untuk bayi. Tidak perlu 
membatasi waktu menyusui. Frekuensi 
menyusui yang sering dapat meningkatkan 
produksi ASI, mencegah payudara nyeri dan 
sakit karena penumpukan dan penggumpalan 
ASI, dan meminimalkan kemungkinan bayi 
menjadi kuning.
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RESIKO TERJADINYA DIARE PADA METODE 
PEMBERIAN MAKAN

Philippina, bayi usia 0 – 2 bulan

Hanya ASI ASI dan 
cairan ‘non 
nutrisi

ASI dan 
cairan nutrisi 
lain

Tidak diberi 
ASI

1/11
RESIKO KEMATIAN KARENA PNEUMONIA 

BERDASARKAN METODE PEMBERIAN MAKANAN

Brasil, bayi berumur 8 hari sampai 12 bulan

Hanya ASI ASI dan 
susu sapi

ASI dan 
formula

Hanya 
susu 

Hanya 
formula
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%
Kebutuhan 
perhari yang 
dipenuhi 
oleh 
500ml 
ASI

ASI PADA TAHUN KEDUA
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 Mengganggu bonding

 Lebih mudah diare 
dan  Infeksi 
saluran 
pernafasan

 Diare menetap
(Kronis )

 Kurang Gizi
Kekurangan 
Vitamin A

 Lebih mudah 
meninggal

 Lebih mudah alergi 
dan keadaan tidak 
tahan  (intoleransi)

 Meningkatnya 
resiko terkena 
beberapa penyakit 
kronis

 Kelebihan berat 
badan

 Nilai test 
kecerdasan lebih 
rendah

BAHAYA PEMBERIAN SUSU FORMULA

 Kemungkinan 
cepat hamil lagi

 Meningkatnya resiko anemia, 
kanker ovarium dan payudara

Ibu
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ASI belum keluar atau 
ASI hanya keluar 
sedikit sekali....

• Kolostrum  memang diproduksi 
dalam jumlah yang sedikit, hanya beberapa sendok teh 
dalam sehari. Meski sedikit dari segi kuantitas (volume), 
tetapi kolostrum memiliki konsentrasi nutrisi yang sangat 
tinggi dan mudah sekali dicerna oleh pencernaan bayi, 
yang memang belum sempurna.

• Kandungan lain yang membuat kolostrum amat sangat 
berharga adalah antibodi (immunoglobulin). Kolostrum 
mengandung IgA (immunoglobulin A) dalam jumlah 
besar.

Kolustrum 

• produksi kolostrum hanya 
• sekitar 7,4 sendok teh atau 36, 23 ml per hari.
• Warnanya bening kekuning-kuningan dan agak 

kental. Karenanya, tak jarang ibu yang tidak 
melihat keluarnya kolostrum mengira ASI-nya 
belum keluar. Ada pula ibu yang melihat 
kolostrumnya keluar, tetapi karena jumlahnya 
yang sedikit itu, si ibu jadi mengira ASI-nya 
hanya keluar sedikit.



I/1

6

Kolustrum 

• Tuhan telah mengatur agar produksi kolostrum (yang 
hanya sedikit itu) disesuaikan dengan kapasitas perut 
bayi.

• kapasitas perut bayi usia 1-2 hari hanya sebesar 
kelereng (5-7 ml), Itu pun kapasitas maksimalnya. Lebih 
dari itu akan segera dimuntahkan karena perut si kecil 
belum dapat meregang.

• sekali menyusui, rata-rata produksi kolostrum ’hanya’ 1,4 
sendok teh (6,86 ml). Dengan demikian, sekali 
menyusui, bayi akan mencerna habis semua kolostrum 
yang ia konsumsi. Tidak ada yang terbuang.

Kapasitas perut 
bayi

• Hari 1-2  (5-7 ml), 
• Mulai hari ke 3, kapasitasnya sedikit meningkat 

menjadi 14-16 ml atau sebesar kelereng besar.
• Hari ke-10, lambung bayi kira-kira sebesar bola 

pingpong atau daya tampungnya 60-80 ml.
• Umumnya, bayi-bayi ASI perlu disusui 

setidaknya 8-12 kali dalam 24 jam.

Bila Ibu Bekerja
• Mulai menyusu dalam ½ - 1 jam setelah 

persalinan

• Susui secara eksklusif sampai usia 6 
bulan

• Berikan Makanan Pendamping ASI pada 
semua anak setelah usia 6 bulan

• Teruskan menyusui sampai usia 2 tahun 
atau lebih 

REKOMENDASI / ANJURAN
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Daftar Pustaka

• Dit. Bina Gizi
Masyarakat
Depkes RI 
( Pada Pelatihan
Konseling
Menyusui)

Thank’s


