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A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tidak luput 

dari masalah kependudukan yaitu jumlah penduduk yang besar dengan laju 

pertumbuhan penduduk yang tinggi. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi 

dapat diturunkan dengan menurunkan angka kelahiran. Cara pengendalian 

kelahiran dan pertumbuhan penduduk Indonesia dengan Keluarga Berencana / 

KB (Hanifa Winkjosastro, 2002). 

Usaha medik dalm KB meliputi cara kontrasepsi (Hanifa 

Winkjosastro, 2002). Metode kontrasepsi yang ada pada saat ini antara lain Pil 

KB, Suntik KB, Susuk KB, Kondom, AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam 

Rahim), Metode LAM (Lactational Amonorrhea Method), dan lain-lain 

(Suririnah, 2006). 

Biasanya ibu yang memberikan ASI akan mengalami keterlambatan 

menstruasi. Ibu yang memberikan ASI eksklusif dan tidak mengalami 

menstruasi merupakan salah satu metode kontrasepsi alamiah yang disebut 

LAM (Suririnah, 2006). Pada ibu yang terus menyusui anaknya setelah 
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melahirkan, kemungkinan menjadi hamil kecil, karena dengan menyusui dapat 

terjadi prolaktinemi dan prolaktin menekan terjadinya ovulasi (Hanifa 

Wiknjosastro, 1999). 

Diantara ibu-ibu menyusui terdapat ibu yang menggunakan kombinasi 

kontrsepsi antara ASI eksklusif dengan metode kontrasepsi lain (Kondom, 

AKDR, Pil KB, dan lain-lain) untuk mencegah kehamilan, karena ibu akan 

merasa mendapatkan perlindungan yang aman dalam mencegah kehamilan 

(Suririnah, 2006). 

Penggunaan kombinasi kontrasepsi antara ASI eksklusif dan metode 

kontrasepsi lain tidak diperlukan karena pada ibu yang memberikan ASI 

eksklusif mempunyai efek kontrasepsi melalui terjadinya prolaktinemi, 

dimana prolaktin menekan terjadinya ovulasi (Hanifa Winkjosastro, 1999).  

Selama ibu menyusui, menstruasi tidak terjadi dengan variasi yang 

berbeda (Pritchard, Mac Donald, 1991). Penelitian di Chili menyimpulkan 

bahwa meskipun terjadi ovulasi, kondisi endokrin yang abnormal pada fase 

luteal pertama dapat mengakibatkan infertilitas selama amenorea laktasi dalam 

jangka waktu 6 bulan. Di negara berkembang pada wanita menyusui dengan 

gizi yang baik LAM memberikan perlindungan kontrasepsi yang aman dalam 

jangka waktu 6 bulan setelah melahirkan. Pada penelitian yang lain disebutkan 

bahwa ibu menyusui akan menjadi hamil dalam jangka waktu 18 bulan setelah 

melahirkan (Stefani Nindya, 2001). Pada penelitian yang lain , 50% diantara 

72 wanita yang memberikan ASI eksklusif, menstruasi dapat terjadi antara 6-8 

minggu setelah melahirkan (Ling F W, Duff P, 2001). 
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Oleh karena terdapat banyak pendapat  mengenai lama infertilitas pada 

ibu menyusui, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

pemberian ASI eksklusif  terhadap keteraturan siklus menstruasi. 
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B. Perumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pemberian ASI eksklusif terhadap keteraturan 

siklus menstruasi di Kecamatan Delanggu. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian ASI eksklusif terhadap 

keteraturan siklus menstuasi di Kecamatan Delanggu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek teoritis 

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan  mengenai manfaat 

pemberian ASI eksklusif bagi ibu menyusui di Kecamatan Delanggu. 

2. Aspek aplikatif 

Memberikan pengetahuan bagi ibu menyusui di Kecamatan Delanggu 

bahwa pemberian ASI eksklusif dapat menyebabkan tidak terjadinya 

menstruasi sehingga terjadi perpanjangan masa tidak subur. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


