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Latar Belakang : Lebih dari 90%  anak yang terinfeksi HIV penularannya 

didapatkan melalui ibu. Di Indonesia hingga November 2012 dilaporkan bahwa 

penularan ibu ke anak mencapai 2,6% dari seluruh kejadian kasus HIV/AIDS dan 

data penularan ibu ke anak untuk wilayah Yogyakarta hingga triwulan 1 tahun 2015 

sebanyak 70 kasus. Penularan dari ibu ke anak dapat melalui kehamilan, persalinan, 

dan menyusui. Menyusui disatu sisi sebagai media penularan, di sisi lain air susu ibu 

merupakan gizi terbaik bagi anak.  

 

Tujuan penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi, perilaku, 

dan faktor yang mempengaruhi perilaku menyusui ibu dengan HIV/AIDS di Kota 

Yogyakarta  

 

Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam. 

 

Hasil : Persepsi menyusui menurut ibu dengan HIV/AIDS di Yogyakarta adalah 

proses memberikan asupan gizi kepada bayi yang merupakan kodrat seorang wanita 

yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Perilaku menyusui ibu dengan HIV/AIDS 

di Yogyakarta terbagi menjadi ibu yang memberikan susu formula dan ASI eksklusif, 

belum ada ibu yang menggunakan donor ASI. Terdapat beberapa faktor yang 

memengaruhi perilaku menyusui ibu dengan HIV/AIDS di Yogyakarta, yaitu faktor 

internal dan dukungan dari keluarga, kelompok pendamping, tenaga kesehatan, 

maupun teman sebaya.  

 

Kesimpulan : Kebanyakan ibu memberikan susu formula kepada anaknya dengan 

alasan tidak mau mengambil resiko jika anaknya tertular virus HIV, saat ini edukasi 

mengenai ASI eksklusif yang diberikan belum lengkap dan menyeluruh.  

 

Kata kunci : Persepsi, Perilaku, Menyusui, HIV/AIDS 
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Background: More than 90% of children infected with HIV from mother to child 

transmission (MTCT). In Indonesia, until November 2012 reported that incidence  

mother-to-child transmission reached 2.6%.  In Yogyakarta, on first trimester of 

2015, incidence mother to child transmission reached 70 cases. Transmission from 

mother to child can be through pregnancy, childbirth, and breastfeeding. 

Breastfeeding can be  medium of transmission HIV/AIDS,  in another hand 

breastmilk is the best nutrition for children. 

 

Objective: the aims of this study to determines perception, breastfeeding behavior,  

and to determine the factors that influence breastfeeding behavior of mothers with 

HIV / AIDS in Yogyakarta. 

 

Methods: This study used qualitative research methods. Data were collected from 

informants through deepth interviews. 

 

Results: The perception of breastfeeding by mothers with HIV / AIDS in Yogyakarta 

is giving infant nutrition. Breastfeeding is woman’s nature that can’t be replaced by 

anyone. Breastfeeding Behavior OF mothers with HIV / AIDS in Yogyakarta divided 

into giving  formula milk and exclusive breastfeeding, among interviewees there are 

no mothers who give breastmilk donor. There are several factors that influence 

breastfeeding behavior of mothers with HIV / AIDS in Yogyakarta, include internal 

factors, community advocacy groups, health professionals, and peers.  

 

Conclusion: Almost mothers give formula milk to their children because worried 

about the risk of HIV transmission from breastfeeding. Until now, exclusive 

breastfeeding education still not complete. 

 

Keywords: Perception, Behavior, Breastfeeding, HIV / AIDS 
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PENDAHULUAN 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) 

adalah virus kelompok retrovirus yang 

menyerang sel darah putih dan 

menyebabkan menurunnya sistem 

kekebalan tubuh manusia. Acquired 

Immuno-Deficiency Sindrome (AIDS)  

adalah sekumpulan gejala penyakit 

yang timbul dikarenakan turunnya 

sistem kekebalan tubuh yang 

disebabkan oleh infeksi HIV.  AIDS 

adalah bentuk lanjutan dari infeksi 

HIV. Jumlah penderita HIV diseluruh 

dunia hingga tahun 2013 ada 35 juta 

jiwa dan jumlah kematian akibat AIDS 

sebanyak 1,5 juta jiwa. Untuk 

Indonesia hingga September 2014 data 

statistik menunjukkan jumlah total 

HIV sebanyak 150.296 orang, jumlah 

AIDS 55.799 dan angka kematian 

yang diakibatkan sebesar 9.796 jiwa 

dan jumlah kumulatif infeksi HIV di 

DIY hingga September 2014 

menempati urutan ke-13 dari 33 

provinsi di Indonesia
1
. jumlah 

penderita HIV di DIY hingga triwulan 

1 tahun 2015 sejumlah 1875 dan untuk 

AIDS sebanyak 1231 dan berdasarkan 

wilayah penyebarannya Kota 

Yogyakarta menempati urutan 

tertinggi yaitu sebanyak 831 orang 

yang terdiri dari 251 pengidap AIDS 

dan 580 orang dengan HIV
2
. Hingga 

Maret 2015  golongan usia terbanyak 

yaitu usia produktif yaitu 20-29 tahun 

sebanyak 1053 orang, transmisi 

terbanyak melalui hubungan seksual 

sebanyak 1750 orang, profesi paling 

banyak adalah wiraswasta 499 orang 

dan IRT 363 orang. Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa perempuan 

semakin rentan mengalami penularan, 

hal ini sangat berbahaya karena 

perempuan yang juga seorang ibu 



dapat menjadi faktor resiko penularan 

kepada anaknya, hal ini dapat terjadi 

selama kehamilan, persalinan, maupun 

menyusui. Risiko penularan 

keseluruhan dari ibu ke anak sebesar 

20%-50%, yang terdiri dari selama 

kehamilan 5%-10%, selama proses 

persalinan 10%-20%, dan selama 

proses menyusui 5%-20%, hingga 

November 2012 penularan ibu ke anak 

mencapai 2,6% dari seluruh kasus 

HIV/AIDS yang dilaporkan di 

Indonesia
3
. Data penularan dari ibu ke 

anak untuk wilayah Yogyakarta hingga 

triwulan 1 tahun 2015 sebanyak 70 

orang. Infeksi HIV pada ibu hamil 

dapat mengancam kehidupan ibu serta 

dapat menularkan virus kepada 

bayinya. Lebih dari 90% kasus anak 

terinfeksi HIV, ditularkan melalui 

proses penularan dari ibu ke anak atau 

mother-to child HIV transmission 

(MTCT). Program pencegahan 

penularan dari ibu ke anak terdiri dari 

4 program yang merujuk pada 

rekomendasi WHO 2010, program 

tersebut yaitu, penawaran tes HIV 

pada semua ibu hamil, pemilihan 

kontrasepsi untuk ibu dengan HIV 

positif, pemilihan persalinan aman 

untuk ibu hamil HIV positif, dan 

pemberian makanan terbaik bagi bayi 

baru lahir dengan ibu HIV positif 

(Kemenkes, 2012). 

Pemberian makanan terbaik 

bagi bagi bayi baru lahir dengan ibu 

HIV positif akan  menjadi  pokok 

bahasan  dalam  karya tulis ini. Yang 

termasuk dalam pemberian makanan 

adalah menyusui. Menyusui adalah 

proses pemberian susu kepada bayi 

atau anak dengan air susu ibu (ASI) 

dari payudara ibu dengan 

menggunakan refleks menghisap untuk 



mendapatkan dan menelan susu
4
. 

Banyak faktor yang dapat 

memengaruhi perilaku menyusui  

faktor tersebut adalah tingkat 

pengetahuan, pekerjaan, pendidikan, 

tempat melahirkan, dan ketersediaan 

ruangan untuk menyusui
5
. Menurut 

Pedoman HIV dan Infant Feeding, 

WHO merekomendasikan pemberian 

ASI eksklusif selama 6 bulan untuk 

anak yang lahir dari ibu yang terinfeksi 

HIV  yang telah mendapatkan terapi 

ARV hal ini bertujuan untuk 

kelangsungan hidup anak (HIV-free 

and child survival). Pada rekomendasi 

terbaru WHO menganjurkan kepada 

ibu dengan HIV untuk tetap menyusui 

secara eksklusif selama 12 bulan dan 

tetap dibarengi dengan terapi ARV 

yang adekuat.   Pemberian susu 

formula harus memenuhi kriteria 

AFASS, yaitu acceptable, feasible, 

affordable, sustainable dan safe
6
.  

Banyak penelitian yang 

mengungkapkan mengenai perilaku 

menyusui ibu kepada bayinya dan juga 

faktor-faktor yang memengaruhinya, 

akan tetapi belum banyak penelitian 

penelitian yang mengungkapkan 

perilaku menyusui dan faktor-faktor 

yang memengaruhinya pada ibu 

dengan infeksi HIV. Padahal menyusui 

pada ibu dengan HIV disatu sisi 

sebagai pemenuhan kebutuhan 

kebutuhan nutrisi bagi bayi, sedangkan 

menyusui juga dapat menjadi salah 

satu transmisi penularan HIV/AIDS 

jika tidak dilakukan dengan baik dan 

benar. Hal tersebutlah yang mendasari 

peneliti untuk melakukan penelitian 

ini, yaitu untuk mengetahui persepsi 

dan perilaku menyusui ibu dengan 



HIV/AIDS di Kota Yogyakarta beserta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Dan 

dilakukan pada bulan April 2016 - 

Desember 2017 di Kota Jogjakarta. 

Populasi dalam  penelitian  ini adalah 

seluruh ibu menyusui dengan 

HIV/AIDS di kota Jogjakarta. Sampel 

pada penelitian kualitatif bertujuan 

untuk mendapatkan sebanyak mungkin 

informasi dan merinci kekhususan 

yang disebut dengan sampel bertujuan 

(purposif sampling). Kriteria inklusi 

narasumber adalah : wanita yang telah 

didiagnosis positif terinfeksi 

HIV/AIDS oleh dokter dan sedang 

menyusui berdomisili di Jogjakarta, 

tidak cacat wicara, bisa diajak 

berkomunikasi, dan bersedia menjadi  

narasumber. Selain itu data penelitian 

juga dapat diperoleh dari narasumber 

lain yang bertujuan untuk menentukan 

melengkapi data, yaitu kelompok 

pendamping yang mendampingi ibu 

dengan HIV/AIDS. Kriteria kelompok 

pendamping adalah : kelompok 

pendamping  yang mendampingi ibu 

HIV/AIDS sejak dari kehamilan 

hingga proses pengambilan keputusan 

menyusui, tidak cacat wicara, bisa 

diajak berkomunikasi, dan bersedia 

menjadi narasumber. Pertanyaan yang 

akan diajukan kepada kelompok 

pendamping adalah mengenai bentuk 

dukungan kepada ibu menyusui 

dengan HIV/AIDS dan mengenai 

perilaku menyusui ibu. Pihak lain yang 

dijadikan narasumber dalam penelitian 

ini adalah pihak keluarga yang 

mendampingi ibu dengan HIV/AIDS, 

tingga serumah, tidak cacat bicara, 

dapat diajak berkomunikasi, dan 



bersedia menjadi narasumber. 

Pertanyaan yang akan diajukan kepada 

keluarga adalah bagaimana bentuk 

dukungan mereka kepada ibu 

menyusui dan bagaimana perilaku 

menyusui ibu. Selain wawancara 

mendalam, peneliti juga 

mengobservasi perilaku menyusui ibu. 

Kemudian data yang telah diperoleh 

dilakukan koding dan labeling, lalu 

menjawab pertanyaan penelitian.  

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini diikuti oleh 6 

narasumber, dengan 4 orang ibu 

menyusui dengan HIV/AIDS, 1 orang 

keluarga dari ibu dengan HIV/AIDS, 

dan 1 orang dari kelompok 

pendamping. Dari ke-4 narasumber 1 

orang memberikan ASI eksklusif dan 3 

orang memberikan susu formula. 

Narasumber yang berhasil 

diwawancarai secara intensif dengan 

menggunakan nama inisial, yang 

selanjutnya akan diberikan kode 

A1,A2,A3, dan A4 untuk ibu dengan 

HIV/AIDS, dan kode B1 untuk satu 

orang dari kelompok pendamping, dan 

kode C1 untuk keluarga dari ibu 

dengan HIV/AIDS.  

Persepsi menyusui menurut 

narasumber merupakan proses 

memberikan susu ke anak, yang 

merupakan kodrat wanita yang tidak 

dapat diwakilkan dan sebagai ikatan 

kasih sayang ibu ke anak, menyusui 

tidak dapat digantikan oleh formula 

semahal apapun, karena ASI sudah 

terbukti makanan terbaik yang dibuat 

alami ditubuh. Menurut narasumber 

menyusui juga merupakan komunikasi 

antara ibu dan anak. 

Ketika menyusui terdapat 

komunikasi dan skin to skin contact 



yang dapat mempererat bonding antara 

ibu dan anak, hal ini membuat ibu 

lebih responsif terhadap kebutuhan 

anaknya dan attachment yang terjadi 

mempengaruhi stabilitas emosi anak. 

ASI mengandung gizi yang diperlukan 

oleh bayi dan sesuai dengan saluran 

percernaan bayi kekentalannya
7
.  

Perilaku menyusui ibu dengan 

HIV/AIDS di kota Yogyakarta 

berdasarkan wawancara dan observasi 

peneliti,  terdapat ibu yang 

memberikan susu formula dan ASI 

eksklusif, hingga saat ini belum ada 

ibu yang menggunakan donor ASI 

secara full. hal tersebut diungkapkan 

oleh B1 yang merupakan bagian dari 

kelompok pendamping berikut ini : 

“Di jogja itu kami punya report dari 

puskesmas T... Yang baru ngasih asi 

eksklusif itu ibu hiv cuma ada 2 ibu 

hiv yang di DIY. Itu pun nanti bisa 

kroscek ke dokter R. Itu cuma 2 kalo 

ngga 3 “(B1, 128-138). 

Dari 4 narasumber yang 

diwawancarai, 1 orang narasumber 

memberika ASI eksklusif dan 3 

lainnya memberikan susu formula. 

Narasumber yang memberikan ASI 

terungkap dalam kutipan berikut ini : 

“Jadi bener-bener ASI tok til, jadi 

bener-bener setetes air pun nggak, itu 

bener-bener dari lahir sampe 6 bulan, 

setelah itu baru 6 bulan baru pelan-

pelan saya kenalkan....” (A3, 451-468). 

 

Sedangkan untuk perilaku ibu 

yang memberikan susu formula 

tercantum dalam kutipan dibawah ini :  

Ngga mba, susu formula tok dari lahir 

sampe sekarang usianya 6 bulan... (A1, 

375-378) 

 

Iya, dari lahir ampe sekarang ini pake 

susu formula, kalo susu formula aja 

tanpa makanan lain itu sampe usia 6 

bulan. (A2, 234-237) 

Iya susu formula, tapi ngga full, habis 

M (merek),  baru D (merek), trus 

sempet berhenti pas beratnya over,, 

(A4, 105-109) 

Hal tersebut juga sesusai 

dengan hasil observasi yang dilakukan 

oleh peneliti, dari keempat narasumber 

tiga diantaranya memberikan susu 

formula dan ada satu ibu yang 

memberikan ASI eksklusif. 



Dalam panduan WHO, tidak 

menyusui sama sekali bila, bila 

pengadaan susu formula dapat 

diterima, mungkin dilaksanakan, 

terbeli, berkesinambungan dan aman 

(AFASS,  acceptable, feasible, 

affordable, sustainable dan safe).Bila 

ibu dan bayi dapat diberikan obat-obat 

ARV (Anti Retroviral) dianjurkan 

menyusui eksklusif sampai bayi 

berumur 6 bulan dan dilanjutkan 

menyusui sampai umur bayi 1 tahun 

bersama dengan tambahan makanan 

pendamping ASI yang aman. 

Memberikan ASI ataupun susu 

formula tidak boleh di mixed dengan 

makanan lain dikarenakan hal tersebut 

dianggap benda asing bagi dinding 

usus mukosa bayi yang dapat 

menimbulkan perubahan mukosa pada 

dinding usus sehingga mempermudah 

masuknya virus HIV yanga ada di 

dalam ASI ke peredaran darah, hal 

tersebut meningkatkan resiko 

penularan sebesar 24,1%
8
.  

Dari hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti, pada saat 

menyusui posisi ibu duduk,  mulut 

bayi melekat dengan baik, hidung bayi 

tidak tertutup dan tidak terdapat luka 

pada payudara ibu. Pada saat observasi 

peneliti tidak melihat saat pemberian 

dengan sendok, dikarenakan pada saat 

observasi payudara ibu tidak lecet. 

Menurut pengakuan narasumber 

apabila payudara lecet,  maka ASI 

harus dipompa dan diberikan melalui 

sendok. Ibu yang memberikan susu 

formula diajarkan memberikan susu 

formula dengan disendokkan, namun 

ada ibu yang menggunakan dot dan 

meminumkan melalui gelas secara 

langsung dikarenakan menggunakan 

sendok terlalu lama dan anak 



cenderung rewel dikarenakan lapar. 

Dari hasil observasi, ibu sebenarnya 

menyadari bahwa dot atau botol 

beresiko namun ibu tetap memberi 

susu formula dengan botol, peneliti 

melihat anak diberi minum dengan 

botol dan dalam posisi berbaring. 

Botol yang digunakan bersih dan telah 

dicuci terlebih dahulu. Berbeda dengan 

A1 yang menggunakan dot, maka A4 

justru meminumkan susu langsung dari 

gelas, hal tersebut juga sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh anggota 

keluarganya. Dari hasil observasi yang 

dilakukan peneliti, ibu memberikan 

susu formula dalam gelas, sehingga 

anak dalam posisi duduk lalu 

diminumkan langsung melalui gelas 

perlahan-lahan dan anak memegang 

gelasnya.  

Penggunaan dot menyebabkan 

bingung puting, teknik menghisap 

yang salah pada bayi karena 

mekanisme mengisap botol dan 

payudara berbeda, menimbulkan bayi 

lebih senang mengisap dot dan 

menolak payudara alami dan 

menyebabkan penyapihan dini
9
. 

Penggunaan gelas atau cawan atau cup 

feeding tidak ada perbedaan stabilitas 

fisiologi, tersedak, meludah, apnea, 

dan bradikardi dengan metode lain, 

sehingga tidak masalah jika 

dilakukan
10

. Alasan penggunaan 

sendok dan gelas kaca adalah untuk 

menjaga kebersihan, dan penggunaan 

dot beresiko terpapar bakteri dan 

infeksi.  

Faktor utama yang 

mempengaruhi perilaku menyusui ibu 

dengan HIV/AIDS di Kota Yogyakarta 

adalah faktor internal berupa 

kepribadian dan keyakinan dalam diri 

turut memengaruhi perilaku ibu 



menyusui yaitu apakah menggunakan 

ASI eksklusif atau susu formula. 

Alasan utama ibu yang memberikan 

ASI eksklusif adalah keyakinan 

bahwasanya ASI merupakan ciptaan 

Allah yang terbaik, dan adanya 

keinginan yang kuat untuk menyusui. 

Sedangkan alasan ibu memberikan 

susu formula adalah ketakutan jika 

sang anak tertular virus HIV/AIDS.  

Hal ini sesuai dengan teori 

Snehandu B. Karr, yang 

mengungkapkan bahwa perilaku 

kesehatan merupakan fungsi dari niat 

seseorang bertindak (intention) dan 

otonomi pribadi yang bersangkutan 

dalam mengambil tindakan maupun 

keputusan (personal autonomi).  

Dukungan keluarga berupa 

bantuan dalam menentukan pilihan 

dengan membantu membaca artikel 

maupun dengan diskusi. Dukungan 

dapat berupa bantuan tenaga yaitu 

mempersiapkan pembuatan susu dan 

membersihkannya maupun pembagian 

tugas menjaga anak ketika ibu bekerja. 

Bantuan lain juga berupa dukungan 

moral, dan dukungan finansial. 

Menurut teori yang dikemukakan oleh 

Green terdapat 3 faktor yang berperan 

dalam pembentukan perilaku, 

diantaranya adalah faktor penguat 

(reinforcing factors).  Termasuk 

didalamnya adalah dukungan keluarga. 

Dukungan kelompok 

pendamping  berupa memberikan 

edukasi mengenai menyusui, 

memfasilitasi ibu dengan berusaha 

menghubungkan ibu dengan tenaga 

kesehatan agar agar mendapatkan 

informasi yang akurat, dan ada 

beberapa yang memberikan bantuan 

secara finansial. Hal ini termasuk 

dalam faktor penguat (reinforcing 



factors) dalam teori perilaku Green. 

Dukungan dari  tenaga kesehatan 

berupa mengajarkan cara menyusui 

yang baik, memberikan edukasi 

mengenai menyusui, namun masi  

sangat terbatas dan tidak sama antar 

tenaga kesehatan dan edukasi tidak 

menenangkan. Sedangkan an edukasi 

mengenai susu formula sudah 

adekuat. Teman sebaya tidak 

mempengaruhi perilaku menyusui. Di 

masyarakat terdapat nilai bahwa 

seorang ibu harus menyusui dan ibu 

yang tidak menyusui menimbulkan 

pertanyaan bagi masyarakat sekitar. 

Ringkasan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi tertera dalam 

tabel 1. Kendala dalam pemberian 

susu formula adalah kesulitan dalam 

biaya dan prosesnya yang melelahkan. 

Sedangkan kendala dalam pemberian 

ASI eksklusif adalah kurangnya 

dukungan dari lingkungan sekitar dan 

tingginya stres dan kekhawatiran akan 

penularan virus HIV/AIDS, dan pada 

saat pelaksanaannya ibu juga merasa 

lelah. Harapannya adalah adanya 

edukasi yang seragam, sehingga para 

ibu dengan HIV/AIDS dapat 

menyusui dengan aman dan nyaman, 

apapun pilihan cara menyusui yang 

dipilihnya.  Saat ini telah terdapat 

panduan edukasi selama kehamilan 

dan pasca kehamilan yang tersusun 

dalam panduan PPIA
11

. Namun dalam 

pelaksanaannya belum sesuai dengan 

panduan, hal tersebut dapat 

diakibatkan kurangnya jumlah dan 

ketrampilan tenaga kesehatan, 

maupun fasilitas yang kurang 

mendukung.  

 



Tabel 1. Faktor yang mempengaruhi perilaku menyusui ibu dengan HIV/AIDS di 

Kota Yogyakarta

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 
ASI eksklusif Susu formula 

Faktor internal Keyakinan dalam diri 

bahwa ASI makanan yang 

terbaik 

Takut mengambil resiko 

anak tertular 

Keyakinan bahwa menyusui 

kodrat wanita yang tidak 

dapat digantikan 

Keyakinan dan niat untuk 

memberi susu formula 

Niat dari awal dan 

keinginan yang besar untuk 

memberikan ASI 

 

Dukungan keluarga Membantu mengambil 

keputusan dengan membaca 

berbagai referensi 

Mendukung untuk 

memberikan susu formula 

terbaik 

Membantu mempersiapkan 

ASI ketika payudara lecet 

Mendukung dari segi 

finansial 

 Membantu dalam 

pelaksanaan, seperti 

pembuatan susu formula 

dan membersihkan alat 



Dukungan tenaga 

kesehatan 

Memberikan edukasi 

mengenai menyusui yang 

sangat terbatas dan tidak 

sama antar tenaga 

kesehatan, edukasi tidak 

menenangkan 

Memberikan edukasi yang 

adekuat mengenai 

kelebihan susu formula 

Kurangnya dukungan dari 

tenaga kesehatan 

 

Dukungan teman 

sebaya 

Teman sebaya tidak 

mempengaruhi perilaku 

menyusui  

Teman sebaya tidak 

mempengaruhi perilaku 

menyusui 

Dukungan kelompok 

pendamping 

Memberikan edukasi 

mengenai menyusui 

Memberikan edukasi 

mengenai menyusui 

Memfasilitasi ibu dengan 

berusaha menghubungkan 

ibu dengan tenaga kesehatan 

agar agar mendapatkan 

informasi yang akurat 

Memberikan bantuan 

secara finansial 

Dukungan masyarakat Terdapat nilai dalam 

masyarakat bahwa seorang 

ibu harus menyusui  

Ibu yang tidak menyusui 

menimbulkan pertanyaan 

bagi masyarakat sekitar 

 

KESIMPULAN 

Persepsi menyusui menurut ibu 

dengan HIV/AIDS di kota Yogyakarta 

adalah proses memberikan asupan gizi 

kepada bayi yang merupakan kodrat 

seorang wanita. Perilaku menyusui 

ibu dengan HIV/AIDS di kota 

Yogyakarta terbagi menjadi ibu yang 

memberikan susu formula dan ASI 

eksklusif, hingga saat ini belum ada 



ibu yang menggunakan donor ASI 

secara full. Kebanyakan ibu 

memberikan susu formula 

dikarenakan kurangnya edukasi 

mengenai menyusui, dan kebanyakan 

dari para ibu merasa takut terhadap 

resiko penularan. Sedangkan donor 

ASI hingga saat ini edukasinya belum 

gencar dan sulit untuk mendapatkan 

akses donor ASI. Terdapat beberapa 

faktor yang memengaruhi perilaku 

menyusui ibu dengan HIV/AIDS di 

kota Yogyakarta, yaitu faktor internal,  

dukungan dari keluarga, edukasi dan 

dukungan dari tenaga kesehatan, dan 

dukungan kelompok pendamping. 

Teman sebaya tidak memengaruhi 

perilaku menyusui, begitu juga 

dengan masyarakat.  

SARAN 

Peneliti menyadari bahwa 

penelitian ini masih jauh dari 

sempurna dan memiliki banyak 

kekurangan, sehingga peneliti 

menyarankan dalam penelitian 

selanjutnya perlu dilakukan dengan 

jumlah narasumber yang lebih banyak 

lagi agar informasi yang didapatkan 

lebih lengkap serta beragam dan 

menggunakan triangulasi yang berbeda 

supaya hasil dari penelitian lebih valid 

dan akurat.  
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