
1. Bagi Profesi IBI 

Memberikan masukan  kepada Organisasi Ikatan Bidan Indonesia  (IBI), khususnya 

cabang Magetan untuk memberi dukungan serta motivasi pada bidan untuk selalu 

melaksanakan manajemen laktasi dalam setiap pemberian pelayanan kebidanan. 

2. Bagi MIKM UNDIP 

Memberikan gambaran hasil penelitian serta sebagai bahan untuk mengembangkan  

keilmuan khususnya  pelaksanaan manajemen laktasi. 

3. Bagi Peneliti  

a. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan  dan memberikan wawasan  

tentang manajemen laktasi. 

b. Peneliti  diharapkan dapat berperan  dalam memberikan informasi kepada 

masyarakat  khususnya pada ibu hamil dan melahirkan, ibu bersalin tentang 

manajemen laktasi. 

A. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor dalam pelaksanaan manajemen 

laktasi di Kabupaten Magetan ini belum pernah dilakukan. Berdasarkan penelusuran 

kepustakaan penelitian tentang manajemen laktasi  telah dilakukan  oleh beberapa peneliti, 

antara lain : 

Tabel 1.1    Data Penelitian Yang Sejenis 
Peneliti Judul 

Penelitian 
Variabel Metode 

Penelitian 
Hasil 

Iis , S 
2009 

Pengaruh 
Faktor 
Demografi, 
Pengetahuan 
Ibu  tentang 
Air susu Ibu 
dan 
Pelaksanaan 
Manajemen 
Laktasi  
Terhadap  
Pemberian  
ASI  

Variabel bebas :   
Faktor 
Demografi(umur, 
pendidikan,jumlah 
anak,jenis 
pekerjaan,pengha
silan keluarga).                           
Pengetahuan 
tentang ASI  .    
Pelaksanaan 
manajemen 
Laktasi. 
 

Populasi ibu 
menyusui 
mempuyai bayi 0-
6 bulan,  jenis 
penelitian 
kuantitatif dan 
kualitatif. Variabel  
Faktor Demografi, 
Pengetahuan ibu 
tentang  
Manajemen 
laktasi 
 

Ada pengaruh 
pengetahuan  
tentang ASI, 
persepsi 
pelaksanaan  
manajemen 
laktasi 
intranatal, 
postnatal  
terhadap 
pemberian ASI 
Eksklusif. 
 



Eksklusif  di 
Kota 
Magelang   
 

Variabel Terikat : 
Pemberian Asi 
Eksklusif 

 

Nur 
Harjanti 
 2009 

Perilaku 
Perawat 
Dalam 
Manajemen 
Laktasi Di 
RSUD 
Tugurejo 
Semarang 
 

Variabel bebas : 
Perilaku perawat 
Variabel Terikat: 
Pelaksanaan 
manajemen 
laktasi  

.Penelitian ini 
metode kuantitatif 
observasional 
dengan desain 
penelitian 
deskriptif.Populasi 
dalam penelitian 
ini adalah perawat 
perempuan 

yang buruk, 
85,7% perawat 
mempunyai 
teknik 
memberikan ASI  
peras yang 
buruk, 94,3% 
perawat 
mempunyai 
asupan gizi baik 
selama periode 
menyusui 

Maya 
Maulida 
Sari 
2009 

Pengaruh 
Penyuluhan 
Manajemen 
Laktasi 
Terhadap 
Pengetahuan 
Dan sikap 
Bidan 
Tentang 
Manajemen 
Laktasi di 
Kecamatan 
Peusangan  
Kabupaten 
Beureun 
 

Variabel bebas : 
Penyuluhan 
manajemen 
laktasi 
 
Variabel Terikat : 
 
Pengetahuan dan 
sikap bidan 

Jenis penelitian 
kuasi 
eksperimental 
dengan 
rancangan 
prettest dan 
posttest control 
group, Populasi 
bidan 
 

Adanya 
perbedaan 
pengetahuan 
dan sikap bidan 
tentang 
manajemen 
laktasi sebelum 
dan sesudah 
penyuluhan 

Tinuk 
Esti .H,  
2011 

Analisis 
Faktor-faktor 
Dalam 
Pelaksanaan 
Manajemen 
Laktasi oleh 
Bidan BPS di 
Kabupaten 
Magetan 
2011 

Variabel bebas :  
- Pengetahuan  
-  Motivasi 
- Kepuasan kerja 
- Sikap 
- Supervisi 

 
Variabel Terikat : 
- Pelaksanaan 

manajemen 
laktasi 
 

Variabel 
Confuding: 
Umur 
Masa kerja 
 

Metode kuantitatif 
, Observasional 
bersifat deskritif 
analitik, 
pendekatan cross 
sectional. 

Ada pengaruh 
pengetahuan  
dan kepuasan 
kerja terhadap 
pelaksanaan  
manajemen 
laktasi 
antennatal , 
intranatal, 
postnatal  . 

 

 

B. Ruang Lingkup Penelitian 



1. Lingkup Keilmuan  

Materi dalam penelitian ini dibatasi  pada Ilmu Kesehatan Masyarakat, khususnya  

bidang manajemen kesehatan ibu dan anak. 

2. Lingkup Metode 

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuisioner dan 

observasi yang dilakukan dengan survey. 

3. Lingkup Tempat dan Waktu 

Penelitian ini  dilaksanakan  ditempat  bidan Praktek swasta  (BPS) di Kabupaten 

Magetan, waktu penelitian dimulai bulan Oktober 2010 sampai dengan April 2011. 

 


