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RINGKASAN 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber makanan utama yang dibutuhkan  bayi pada usia dini, 

yaitu saat bayi lahir sampai dengan usia 6 bulan. Pedoman internasional yang menganjurkan 

pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama didasarkan pada bukti ilmiah tentang 

manfaat ASI bagi daya tahan hidup bayi, pertumbuhan, dan perkembangannya. ASI memberi 

semua energi dan gizi (nutrisi) yang dibutuhkan bayi selama 6 bulan pertama hidupnya. 

Pemberian ASI eksklusif mengurangi tingkat kematian bayi yang disebabkan berbagai 

penyakit yang umum menimpa anak-anak seperti diare dan radang paru, serta mempercepat 

pemulihan bila sakit dan membantu menjarangkan kelahiran (gizi.net., 2002). Begitu 

pentingnya ASI bagi bayi dan kelangsungan hidup anak di masa mendatang tentunya perlu 

mendapatkan perhatian. Akan tetapi masih ada ibu yang tidak memberikan ASI-nya secara 

eksklusif kepada bayi, tentu hal ini akan disayangkan mengingat pentingnya ASI bagi bayi 

dan kelangsungan hidup anak di masa mendatang. Walaupun pemerintah dan bahkan 

UNICEF telah menentukan peraturan mengenai pemberian ASI, tetapi ternyata respon dari 

ibu secara keseluruhan masih kecil. Untuk di Indonesia sendiri sebetulnya penyuluhan 

mengenai pentingnya ASI telah dilakukan seperti di posyandu maupun di puskesmas. Tetapi 

bila ibu bekerja terutama yang bekerja full time atau bekerja lebih dari 5 jam sehari dan 

minimum 5 hari dalam seminggu tentunya akan kesulitan menyisakan waktu untuk 

mendatangi penyuluhan di posyandu atau puskesmas, atau bahkan untuk pergi ke puskesmas 

sendiri. Dari permasalahan tersebut ditambah dengan adanya kecenderungan peningkatan 

penjualan susu untuk bayi, penelitian kali ini menitik beratkan kepada ibu yang bekerja 

dengan kriteria bekerja lebih dari 5 jam sehari dan minimum 5 hari dalam seminggu. Dan 

berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat 

dirumuskan permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah untuk melihat 

pengaruh faktor demografi, pola konsumsi, dan gaya hidup ibu bekerja terhadap kelancaran 

proses pemberian ASI eksklusif . Model Persamaan Struktural atau dikenal sebagai Structural 

Equation Modeling (SEM) merupakan salah satu pemodelan yang dapat digunakan untuk 

melihat hubungan secara simultan antara variable-variabel laten dengan variable indicator 

dan variable laten dengan variable laten lainnya. Sehingga dalam penelitian kali ini analisis 

data menggunakan metode Model Persamaan Struktural untuk melihat pengaruh factor 

demografi, pola konsumsi, dan gaya hidup ibu bekerja teradap kelancaran proses pemberian 

ASI eksklusif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelancaran pemberian ASI ekskluif  tidak 

nyata dipengaruhi oleh demografi, pola konsumsi, dan gaya hidup, akan tetapi demografi 

secara nyata mempengaruhi langsung gaya hidup dan gaya hidup juga nyata mempengaruhi 

langsung pola konsumsi. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber makanan utama yang dibutuhkan  bayi 

pada usia dini, yaitu saat bayi lahir sampai dengan usia 6 bulan. Pedoman internasional 

yang menganjurkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama didasarkan pada 

bukti ilmiah tentang manfaat ASI bagi daya tahan hidup bayi, pertumbuhan, dan 

perkembangannya. ASI memberi semua energi dan gizi (nutrisi) yang dibutuhkan bayi 

selama 6 bulan pertama hidupnya. Pemberian ASI eksklusif mengurangi tingkat 

kematian bayi yang disebabkan berbagai penyakit yang umum menimpa anak-anak 

seperti diare dan radang paru, serta mempercepat pemulihan bila sakit dan membantu 

menjarangkan kelahiran (gizi.net., 2002). Pola konsumsi ibu saat hamil, gizi ibu dan 

anak serta kadar hormon prolactin yang  berfungsi sebagai produsen air susu ibu. 

Prolactin (PRL) yang tergolong hormon polipeptid dan pada kelenjar mama mempunyai 

efek fisiologi yang sangat berkarakteristik.(Wardani, 2004). 

Menurut laporan 15 % bayi di seluruh dunia diberi ASI eksklusif selama tahun 

2000 WHO,  4 bulan dan seringkali pemberian makanan pendamping ASI tidak sesuai  

1, 5 juta anak meninggal karena dan tidak aman sehingga menyebabkan  pemberian 

makanan yang tidak benar. Pada tahun 2000, survei kesehatan demografi WHO 

menemukan bahwa pemberian ASI eksklusif selama 4 bulan pertama sangat rendah 

terutama di Afrika Tengah dan utara, Asia, dan Amerika Latin. Oleh karena itu, WHO 

menganjurkan agar bayi diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama sebab terbukti 

bahwa menyusu eksklusif selama 6 bulan menurunkan angka kematian dan kesakitan 

pada umumnya dibandingkan menyusu selama 4 bulan 

Beberapa petunjuk menunjukkan bahwa peningkatan pembelian susu formula 

dalam 10 tahun terakhir ini di Indonesia sangat tajam dari sisi produk dan pemasarannya 

(dayaolahwarta, 2008). Kondisi ini mengarah pada kecurigaan pada penurunan jumlah 

ibu menyusui atau penurunan lama waktu ibu menyusui. Selain itu juga, menurut Survei 

Sosial Ekonomi Indonesia 2004, dilaporkan bahwa 75% ibu menyusui ASI bayi mereka 

paling sedikit 12 bulan dan hanya 12% ibu menyusui ASI eksklusif hingga 6 bulan. Jika 
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hal ini benar-benar terjadi, maka akan terjadi penurunan kualitas kesehatan pada balita 

yang tentunya juga akan mempengaruhi kualitas manusia Indonesia (Siregar, 2004). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pemberian ASI ini perlu digali 

lebih lanjut. Beberapa penelitian mencoba menggali mengenai faktor-faktor ini, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Mustafa (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada pengaruh antara pola 

makan ibu dan lamanya pemberian ASI eksklusif. Ada kecenderungan semakin 

baik pola makan ibu, semakin lama pula pemberian ASI eksklusif. (Namun dengan 

uji statistik Chi-Square tidak terlihat hubungan yang signifikan (p=0,872) antara 

pola makan ibu dengan lama pemberian ASI eksklusif). 

2. Penelitian Siregar (2004) menyatakan bahwa menurunnya frekuensi dan lama 

pemberian ASI dipengaruhi oleh peningkatan angka partisipasi wanita di dunia 

kerja, psikologis dan kondisi fisik ibu, meningkatnya promosi susu kaleng, 

kurangnya petugas kesehatan, penerangan yang salah dari petugas kesehatan. 

3. Penelitian dari Joesoef, Utomo dan Lewis (1988) menyatakan bahwa perbedaan 

proses melahirkan (lahir normal atau lahir dengan operasi) dan pendidikan ibu 

adalah faktor yang mempengaruhi lama waktu pemberian ASI 

Namun ketiga penelitian ini tidak melihat adanya pengaruh pola konsumsi dan 

gaya hidup ibu terhadap lancar atau tidaknya pemberian ASI. Selain itu juga pada saat 

ini cenderung wanita memilih untuk bekerja, hal tersebut secara tidak langsung juga 

mempengaruhi kelancaran pemberian ASI eksklusif sesuai dengan penelitian Siregar 

(2004).  

 Pada makalah ini akan melihat pengaruh pola konsumsi, gaya hidup, dan 

demografi ibu bekerja terhadap kelancaran pemberian ASI Eksklusif dengan 

menggunakan model persamaan struktural. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Begitu pentingnya ASI bagi bayi dan kelangsungan hidup anak di masa 

mendatang tentunya perlu mendapatkan perhatian. Akan tetapi masih ada ibu yang tidak 

memberikan ASI-nya secara eksklusif kepada bayi, tentu hal ini akan disayangkan 

mengingat pentingnya ASI bagi bayi dan kelangsungan hidup anak di masa mendatang. 
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Walaupun pemerintah dan bahkan UNICEF telah menentukan peraturan mengenai 

pemberian ASI, tetapi ternyata respon dari ibu secara keseluruhan masih kecil. Untuk di 

Indonesia sendiri sebetulnya penyuluhan mengenai pentingnya ASI telah dilakukan 

seperti di posyandu maupun di puskesmas. Tetapi bila ibu bekerja terutama yang 

bekerja full time atau bekerja lebih dari 5 jam sehari dan minimum 5 hari dalam 

seminggu tentunya akan kesulitan menyisakan waktu untuk mendatangi penyuluhan di 

posyandu atau puskesmas, atau bahkan untuk pergi ke puskesmas sendiri. Dari 

permasalahan tersebut ditambah dengan adanya kecenderungan peningkatan penjualan 

susu untuk bayi, penelitian kali ini menitik beratkan kepada ibu yang bekerja dengan 

kriteria bekerja lebih dari 5 jam sehari dan minimum 5 hari dalam seminggu. Dan 

berdasarkan latar belakang dan permasalah yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat 

dirumuskan permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah apakah faktor 

demografi, pola konsumsi, dan gaya hidup ibu bekerja mempengaruhi kelancaran proses 

pemberian ASI eksklusif ? 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. ASI (Air Susu Ibu) 

ASI sebagai makanan alamiah adalah makan terbaik yang dapat diberikan oleh 

seorang ibu kepada anak yang dilahirkannya. ASI selalu merupakan bahan makanan 

terbaik untuk bayi walaupun ibu sedang sakit, hamil, haid atau kurang gizi kandungan 

ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi dalam 4 – 6 bulan I 

(pertama) kehidupan, dianjurkan agar kepada masa ini hanya diberikan ASI. Beberapa 

zat berikut merupakan kandungan ASI (Siregar, 2004) : 

• ASI mengandung protein dan lemak yang paling cocok untuk bayi dalam jumlah 

yang tepat. 

• ASI mengandung lebih banyak laktosa (gula susu) daripada susu lainnya dan 

laktosa merupakan zat yang diperlukan bagi manusia.  

• ASI mengandung vitamin yang cukup bagi bayi. Bayi selama 6 bulan tidak 

memerlukan vitamin tambahan.  

• ASI mengandung zat besi yang cukup untuk bayi. Tidak terlalu banyak zat besi 

yang dikandung, tetapi zat besi ini diserap usus bayi dengan baik. Bayi yang 

disusui tidak akan menderita anemia kekurangan zat besi.  

• ASI mengandung cukup air bagi bayi bahkan pada iklim yang panas.  

• ASI mengandung garam, kalsium dan fosfat dalam jumlah yang tepat 

Karena kandungan gizi yang manfaat yang begitu banyak dari ASI, maka 

pemberian ASI sangat dianjurkan. 

 

2.1.1. Prolaktin 

Prolaktin (PRL) adalah hormon yang mempengaruhi ejeksi susu dan merupakan 

hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior berupa polipeptid. Prolaktin juga 

mempengaruhi fungsi kelenjar susu dalam mempersiapkan dan memulai serta 

mempertahankan laktasi. Fungsi hormon ini juga dipengaruhi oleh kortikosteroid, tiroid 

dan hormon kelamin.  
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Prolaktin (PRL) bersama dengan hormon lain seperti oksitosin merangsang dan 

mengatur keluarnya air susu dari kelenjar mama.(Tortora GJ dan Derrickson BH, 2009). 

Kelenjar mama dikelilingi oleh jaringan otot polos, yaitu mioepitel, kontraksi mioepitel 

menyebabkan susu mengalir dari saluran alveolar ke dalam sinus yang besar, sehingga 

mudah dihisap bayi, fungsi ini dinamakan ejeksi susu. Ejeksi susu dipengaruhi oksitosin 

yang merupakan zat yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis posterior dan mioepitel 

sangat peka terhadap oksitosin. 

Prolaktin merupakan hormon utama yang bertanggung jawab terhadap 

terjadinya laktasi. Produksi susu distimulasi oleh prolaktin apabila terdapat kadar yang 

tepat dari estrogen, progesteron, kortikosteroid, dan insulin dalam sirkulasi. (Katzung, 

2002) 

Pengaturan sekresi prolaktin berada di bawah pengaruh hipotalamus,uniknya 

faktor penghambat (Prolacting Releasing Inhibitoring Hormon/PRIH) lebih berperan 

daripada faktor perangsang (Prolacting Releasing Factor/PRF). 

Hisapan bayi sewaktu menyusu (sucking) merupakan perangsang sekresi 

prolaktin selama masa menyusui. Kadar normal prolaktin dalam darah 5-10mg/mm dan 

kadarnya meningkat pada masa hamil dan mencapai puncak pada saat melahirkan dan 

setelah melahirkan kadarnya tetap tinggi selama 2-3 minggu. (Bagian Farmakologi, 

Fakultas Kedokteran UI, 1995) 

Sejumlah hormon termasuk estrogen, progesteron, laktogen plasenta dan 

hormon pertumbuhan merangsang  berkembangnya payudara dan mempersiapkannya 

untuk laktasi. Faktor fisiologis seperti tidur, stres, hipoglikemia, olahraga juga 

mempengaruhi sekresi horman ini  yang tentunya   akan  mempengaruhi keluarnya atau 

ejeksi ASI.  (Goodman and Gilman, 2007) 

Secara empiris ada bahan-bahan alam yang dapat merangsang hormon prolaktin 

sebagai salah satu mekanisme suatu senyawa laktagogum, satu diantaranya adalah daun 

katuk dan dari hasil penelitian terbukti ekstrak daun katu mampu merangsang 

prolaktin.(Sari, 2003). 
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2.1.2. Manfaat ASI 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa pemberian ASI dapat melindungi bayi 

dari berbagai macam infeksi akut seperti radang telinga, pneumonia, infeksi usus, dan 

meningitis / radang otak. Zat antibodi yang terkandung dalam ASI dapat menurunkan 

resiko dan kadar berbagai infeksi tersebut. ASI juga berperan sangat besar dalam 

memberikan perlindungan dari berbagai infeksi bagi bayi yang lahir prematur dan bayi 

dengan berat badan lahir rendah. Berbagai penelitian juga membuktikan bahwa ASI 

memberikan perlindungan terhadap penyakit-penyakit yang menyerang daya tahan 

tubuh, juga obesitas, dan beberapa jenis kanker tertentu. ASI juga dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif seseorang. Bagi sang ibu, ASI dapat menurunkan resiko penyakit 

kanker rahim, kanker payudara, diabetes tipe II, dan osteoporosis.  

  

2.2. Model Persamaan Struktural (Structural Equation Modelling-SEM) 

2.2.1. Konsep SEM 

Penyusunan model SEM lebih banyak bersifat teoritis sesuai dengan bidang 

terapan serta diarahkan nantinya untuk evaluasi kesesuaiannya dengan data yang 

diperoleh.  Strategi penyusunan model semacam ini dinamakan dengan confirmating 

modeling strategy.  Kelemahan strategi pemodelan semacam ini adalah menutupi 

adanya model lain yang memiliki kesesuaian dengan data yang paling tidak sama 

bagusnya dengan model awal yang telah disusun, apalagi bila model awal tersebut 

sudah cukup bagus kesesuaiannya dengan data.  Kelemahan ini dicoba ditutupi oleh 

strategi pemodelan lain yang dinamakan dengan competing models strategy yang 

intinya adalah terdapat beberapa model yang disusun yang akan dibandingkan tingkat 

kesesuaiannya dengan data.  Model alternatif dapat disusun berdasarkan teori. Pada 

gambar 1  bagian yang pertama, peubah A mempengaruhi peubah B, sebaliknya pada 

gambar 1 bagian kedua peubah B yang mempengaruhi peubah A.  Adapun pada gambar 

1 bagian ketiga, peubah A dan B tidak terjadi hubungan pengaruh hanya sebatas 

hubungan korelasi saja.  Ketiga bentuk hubungan tersebut akan memiliki tingkat 

kesesuaian yang sama besar terhadap data, namun dari sisi substansi hubungan yang 

terjadi sangat berbeda.   
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Gambar 2.1.  Ilustrasi equivalent models 

 

Strategi yang berikutnya adalah Model Development Strategy.  Strategi ini 

berbeda dengan dua strategi sebelumnya, dimana pemodelan yang dilakukan bertujuan 

untuk memperbaiki model awal yang telah disusun dengan melakukan modifikasi, baik 

dari sisi model struktural maupun dari sisi model pengukuran.  Pada strategi ini, teori 

hanya sebagai pertimbangan di dalam menyusun model awal.  

Satu hal yang tidak kalah pentingnya di dalam penyusunan model adalah adanya 

specification error, yaitu error yang muncul dikarenakan tidak dimasukkannya peubah 

kunci di dalam penyusunan model.  Efek dari tidak dimasukkannya peubah kunci di 

dalam penyusunan model adalah terjadinya bias di dalam pendugaan besarnya 

kontribusi suatu peubah terhadap peubah lain. 

Karkteristik SEM dapat diuraikan ke dalam komponen-komponen model SEM  

yang terdiri dari (Wijanto, 2008): 

1. 2 jenis Peubah yaitu Peubah Laten (Latent Variable) dan Peubah Teramati 

(Observed atau Measure atau Manifest Variable), 

2. 2 jenis Model yaitu Model Struktural (Structural Model) dan Model Pengkuran 

(Measurement Model), 

3. 2 jenis Kesalahan yaitu Kesalahan Struktural (Structural Error) dan kesalahan 

Pengukuran (Measurement Eror) 

Agar ide konsep dasar SEM mudah dipahami, maka akan digunakan Diagram analisis 

(Path Diagram), yang menggambarkan atau menspesifikasikan model SEM dengan 

lebih jelas dan lebih mudah, terutama jika dibandingkan dengan menggunakan model 

matematik SEM.  

A B 

A B 

A B 
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2.2.2. Peubah-peubah dalam SEM 

Dua jenis Peubah yang digunakan dalam analisis SEM adalah Peubah Laten 

(Latent Variable) dan Peubah Teramati (Observed atau Measure atau Manifest 

Variable). 

2.2.2.1. Peubah Laten 

Peubah kunci dalam analisis SEM adalah peubah laten atau konstruk laten. 

Peubah laten merupakan konsep abstrak yang hanya dapata diamati secara tidak 

langsung dan tidak sempurna melalui efeknya pada peubah teramati. SEM mempunyai 

2 jenis peubah laten yaitu eksogen dan endogen. 

SEM membedakan kedua jenis peubah ini berdasarkan atas keikutsertaan 

peubah-peubah tersebut sebagai peubah terikat pada persamaan-persamaan dalam 

model. Peubah Eksogen selalu muncul sabagi peubah bebas pada semua persamaan 

yang ada dalam model, peubah ini biasanya dinotasikan dengan huruf Yunani  (“ksi”). 

Sedangkan peubah Endogen merupakan peubah terikat pada paling sedikit satu 

persamaan dalam model, meskipun disemua persamaan sisanya peubah tersebut adalah 

peubah bebas. Peubah Endogen biasanya ditandai dengan huruf yunani  (“eta”). 

Simbol diagram lintasan (Path Diagram) dari peubah Laten adalah lingkaran 

atau elips, sedangkan simbol untuk menunjukkan hubungan kausal adalah anak panah. 

 

2.2.2.2. Peubah Teramati 

Peubah teramati atau peubah terukur adalah peubah yang dapat diamati atau 

dapat diukur secara empiris dan sering disebut sebagai indikator. Peubah teramati 

merupakan efek atau ukuran dari peubah laten. Peubah teramati yang berkaitan atau 

merupakan efek dari peubah laten eksogen (“ksi”) diberi notasi matematik dengan label 

X, sedangkan yang berkaitan dengan peubah laten endogen (“eta”) diberi label Y. Tidak 

ada perbedaan yang fundamental diantara keduanya, dan suatu ukuran dengan label X 

dalam satu model bisa diberi label Y pada model yang lain. Simbol diagram lintasan 

dari peubah teramati adalah bujur sangkar atau segi empat. 

 

2.2.3. Model-model dalam SEM 
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2.2.3.1. Model Struktural 

Model struktural menggambarkan hubungan-hubungan yang ada diantara 

peubah-peubah laten. Hubungan-hubungan ini umumnya linier, meskipun perluasan 

SEM memungkinkan untuk mengikutsertakan hubungan non-linier. Parameter yang 

menunjukkan regresi peubah laten Endogen pada peubah laten Eksogen diberi label γ 

(“gamma”), sedangkan untuk regresi peubah laten Endogen pada peubah laten Endogen 

yang lain diberi label β (“beta”). Dalam SEM peubah-peubah laten eksogen ber-

“covary” secara bebas dan matrik kovarian peubah ini diberi tanda Φ (“phi”). 

Adapun notasi matematik dari model struktural adalah: 

                

Ketiga persamaan di atas dapat digambarkan dengan diagram lintasan, yaitu: 

 

Gambar 2.2. Model Struktural 

 

2.2.3.2. Model Pengukuran 

Setiap peubah laten dalam SEM biasanya mempunyai beberapa ukuran atau 

peubah teramati atau indikator. Peubah laten paling sering dihubungkan dengan peubah-

peubah teramati melalui model pengukuran yang bebrbentuk analisis faktor. Setiap 

peubah laten dalam model ini dimodelkan sebagai sebuah faktor yang mendasari 

peubah-peubah teramati yang terkait. Factor Loading (Muatan-muatan faktor) yang 

mnghubungkan peubah-peubah laten dengan peubah teramati diberi label dengan huruf 

λ (“lambda”). SEM mempunyai 2 matriks λ yang berbeda, yaitu satu matriks pada sisi X 

(λx) dan matriks lainnya pada sisi Y (λy). misalnya, model pengukuran dalam notasi 

matematika adalah: 
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Model di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3. Model Pengukuran 

  

2.2.4. Kesalahan-kesalahan dalam SEM 

2.2.4.1. Kesalahan Struktural 

Sebagaimana dengan model hubungan antar peubah biasa yang bersifat stokastik 

(melibatkan komponen acak/galat), model hubungan antar peubah laten juga melibatkan 

komponen acak yang dinamakan dengan galat struktural.  Di dalam diagram lintas, galat 

ini dilambangkankan dengan “zeta” ( ).  Untuk memperoleh dugaan parameter yang 

konsisten, galat struktural diasumsikan tidak berkorelasi dengan peubah eksogen.  

Meskipun demikian, galat struktural dapat berkorelasi dengan galat struktural lain, oleh 

karena itu model struktural menjadi: 

               

 

2.2.4.2. Kesalahan Pengukuran 

Pengukuran peubah laten lewat peubah-peubah manifesnya seringkali dianggap 

tidak sempurna atau masih terdapat kesalahan pengukuran.  Dalam kaitannya dengan 

analisis faktor pada model pengukuran di atas, kesalahan pengukuran ini adalah unique 

factor yang bersesuaian dengan masing-masing peubah manifes.  Kesalahan 

pengukuran yang berkaitan dengan peubah eksogen dilambangkan dengan “delta” (), 

sedangkan yang berkaitan dengan peubah endogen dilambangkan dengan “epsilon” (), 

model pengukuran menjadi: 
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2.2.5. Bentuk Umum SEM 

Komponen SEM yang telah diuraikan dalam sub 2.2 sampai 2.4 dapat digabung 

menjadi suatu model yang lengkap yag dikenal sebagai Full atau Hybrid Model, yang 

juga merupakan bentuk umu dari SEM. Contoh sebuah model lengkap tersebut dapat 

ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

Gambar 2.4. Diagram Lintasan Model Umum SEM 

Gambar di atas dapat dikonversikan dalam notasi matematika persamaan 

struktural, yaitu: 

Tabel 2.1. Bentuk aljabar dan bentuk matriks SEM 

MODEL STRUKTURAL 

Bentuk Aljabar Bentuk Matriks 

 

 

 

     

 

 

 

1 

2 

3 

1 

2 

Y1 Y2 Y3 

Y4 Y5 

Y6 

Y7 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

6 

1 2 3 

4 5 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

3 

2 

11 

23 

21 

31 

32 

Y
73 

Y
31 

Y
21 

Y
11 

Y
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42 

X
32 

X
21 

X
42 

X
52 

X
11 

Y
63 
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MODEL PENGUKURAN untuk Y 

Bentuk Aljabar Bentuk Matriks 

 

 

   

         

  

 

 

 

 

          

 

 

 

MODEL PENGUKURAN untuk X 

Bentuk Aljabar Bentuk Matriks 

 

 

   

        

             

  

 

    

        

 

 

 

Matriks kovarians dari  Matriks kovarians dari   

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Matriks kovarians dari ε 

merupakan matriks diagonal 

Matriks kovarians dari δ 

juga merupakan matriks diagonal 

 

 

 

 

 

 

dengan asumsi sebagai berikut: 

1.  tidak  berkorelasi dengan  

2.  tidak berkorelasi dengan  

3.  tidak berkorelasi dengan  

4. , , dan  tidak saling berkorelasi (mutually uncorrelated) 

5.  adalah non-singular 

 

2.2.6. Pendugaan Parameter 

Model yang telah diidentifikasi just atau over identified,  maka tahap berikutnya 

adalah mengestimasi parameter-parameter yang ada dalm model, yaitu 

 dan . Estimasi dilakukan sedemikian sehingga matrik kovarian 

yang diturunkan dari model  sedekat mungkin atau sama dengan matriks kovarian 

populasi dari peubah-peubah termati .  dapat diturunkan dari persamaan umum 

SEM yang telah disebutkan dalam Tabel 1 dan hasilnya adalah seperti di bawah ini: 

 

 

Sedangkan S yang mengandung data dari kovarian sampel adalah: 

  

Sesuai dengan hipotesis nol yaitu , maka kita memperoleh persamaan matriks 

sebagai berikut: 
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Estimasi sudah cukup dekat dapat diketahui dengan memerlukan fungsi yang 

diminimisasi, yaitu fungsi dari S dan  ( )). Minimisasi dilakukan secara 

iterasi dan jika hasil estimasi  disubstitusikan ke  maka diperoleh matriks  dan 

fungsi hasil minimisasi untuk  adalah  dengan karakteristiknya adalah: 

1.  Adalah skalar 

2.  

3.  jika dan hanya jika , dan 

4.  adalah kontinu dalam S dan . 

Fungsi F yang memenuhi kondisi di atas akan menghasilkan estimator  yang konsisten. 

Berikut diuraikan secara garis besar dua jenis fungsi F untuk Maximum Likelihood dan 

Unweighted Least Square Estimator. 

 

2.2.6.1. Maximum Likelihood Estimator (MLE) 

Estimator yang paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum 

Likelihood Estimator (MLE). MLE ini secara iteratif akan meminimisasikan fungsi  

 sebagai berikut: 

 

diasumsikan S dan  adalah definit positif, X dan Y adalah multinormal distribution, 

dan S mempunyai Wishart distribution. Sedangkan p+q adalah banyaknya peubah 

teramati (X dan Y) dalam model. 

 

2.2.6.2. Unweighted Least Square (USL) 

Metode unweighted least squares adalah prosedur untuk 

meminimumkan jumlah perbedaan yang dikuadratkan antara matriks 

korelasi yang diobservasi dan yang diproduksi dengan mengabaikan 

matriks diagonal dari sejumlah faktor tertentu. 
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2.2.6.3. Minimisasi dengan Iterasi 

Fitting function (ML dan ULS) yang perlu diminimisasi untuk mengetahui 

kecocokan model terhadap data. Adapun proses iterasi untuk meminimisasi fungsi 

tersebut cesara rinci dan secara umum mencakup: 

1. Syarat perlu untuk meminimisasi fungsi yaitu  dan syarat cukupnya 

adalah   definit positif. 

2. Pemilihan nilai-nilai awal . 

3. Aturan untuk bergerak dari satu langkah ke langkah berikutnya (dari  ke 

. 

4. Kapan iterasi berhenti.  

Ada beberapa pilihan untuk mengetahui kapan iterasi dihentikan, yaitu: 

1. Jika perbedaan dalam fungsi F dari satu iterasi ke iterasi berikutnya lebih kecil dari 

satu nilai yang sangat kecil, maka iterasi dapat dihentikan. 

2. Jika ada perbedaan kecil dalam estimasi parameter dari satu iterasi ke iterasi 

berikutnya, maka dapat dikatakan metode tersebut konvergen. 

3. Menentukan batas banyaknya iterasi dan solusi belum konvergen, maka estimasi 

yang dihasilkan seharusnya tidak digunakan. 

 

2.2.6.4. Hasil estimasi yang perlu diperhatikan 

Sebelumnya kita melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu uji Goodness of Fit,  

sebaiknya memeriksa hasil estimasi terhadap kemungkinan adanya offending estimates 

(nilai-nilai estimasi yang melebihi batas yang dapat diterima). Beberapa offending 

estimates yang sering ditemui adalah: 

1. Negatif error variances atau nonsignificant error variances untuk konstruk-

konstruk yang ada. 

2. Standardized coefficients melebihi atau sangat dekat ke 1. 

3. Standard errors yang berhubungan dengan koefesien-koefesien yang diestimasi 

mempunyai nilai yang sangat besar. 

 

2.2.7. Pemeriksaan Kebaikan Suai (Goodness Of Fit) Model 
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Absolute-Fit Measures 

Tabel 2.2. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran GOF Tingkat kecocokan yang bisa diterima 

Statistik Chi-square 

 

Mengikuti uji statistik yang berkaitan dengan persyaratan 

signifikan. Semakin kecil semakin baik. 

Non-Centrality 

Parameter (NCP) 

Dinyatakan dalam bentuk spesifikasi ulang dari Chi-Square. 

Penilaian didasarkan atas perbandingan denga model lain. 

semakin kecil semakin baik. 

Scaled NCP (SNCP) NCP yang dinyatakan dalam bentuk rata-rata perbedaan 

setiap pengamatan dalam rangka perbandingan antar model. 

semakin kecil semakin baik. 

Goodness-of-Fit Index 

(GFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah 

lebih baik. 0 adalah good-fit, sedangkan 

 adalah marginal fit. 

Root Mean Square 

residuan (RMR) 

Residual rata-rata antar matriks (korelasi atau kovarian) 

teramati dan hasil estimasi. Standardized R  

adalah good fit. 

Root Mean Square 

error of Approximation 

(RMSEA)  

Rata-rat perbeadaan per derajat bebasyang diharapkan terjadi 

dalam populasi dan bukan dalam sampel. RMSEA  0,08 

adalah Good-fit, sedang RMSEA < 0,05 adalah close fit. 

Expected Cross 

Validation Index 

(ECFI) 

Digunakan untuk perbandingan antar model. semakin kecil 

semakin baik. Pada model tunggal, nilai ECVI dari model 

yang mendekati nilai saturated ECVI menunjukkan good fit. 
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Incremental Fit Measures 

Tabel 2.3. Ukuran Kecocokan Inkremental 

Ukuran GOF Tingkat kecocokan yang bisa diterima 

Tucker-Lewis Index 

atau Non-Normed Fit 

Index (TLI atau NNFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah 

lebih baik.  adalah good fit, sedangkan 

 adalah marginal fit. 

Normed Fit Index 

(NFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah 

lebih baik.  adalah good fit, sedangkan 

 adalah marginal fit. 

Adjusted Goodness of 

Fit Index (AGFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah 

lebih baik.  adalah good fit, sedangkan 

 adalah marginal fit. 

Relatif Fit Index (RFI) Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah 

lebih baik.  adalah good fit, sedangkan 

 adalah marginal fit. 

Incremental Fit Index 

(IFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah 

lebih baik.  adalah good fit, sedangkan 

 adalah marginal fit. 

Comparative Fit Index 

(CFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah 

lebih baik.  adalah good fit, sedangkan 

 adalah marginal fit. 

 

Parsimonious Fit Measures 

Tabel 2.4. Ukuran Kesesuian Parsimonious  

Ukuran GOF Tingkat kecocokan yang bisa diterima 

Parsimonious 

Goodness of FIT 

(PGFI) 

Spesifikasi ulang dari GFI, dimana nilai lebih tinggi 

menunjukkan parsimoni yang lebih besar. Ukuran ini 

digunakan untuk perbandingan di anatara model-model 
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Ukuran GOF Tingkat kecocokan yang bisa diterima 

Normed Chi-Square Rasio atara Chi-square dibagi derajat bebas. Nilai yang 

disarankan batas bawah: 1.0, batas atas: 2.0 atau 3.0 dan 

yang lebih longgar 5.0 

Parsimonious Normed 

Fit Index (PNFI) 

Nilai tinggi menunjukkan kecocokan lebih baik; hanya 

digunakan untuk perbandingan antar model alternatif. 

Akakike Information 

Criterion (AIC) 

Nilai positif lebih kecil menunjukkan parsimoni yang baik; 

digunakan untuk perbandingan antar model. pada model 

tunggal, nilai AIC dari model yang mendekati nilai saturated 

AIC menunjukkan good fit. 

Consistent Akaike 

Information Criterion 

(CAIC) 

Nilai positif lebih kecil menunjukkan parsimoni yang baik; 

digunakan untuk perbandingan antar model. pada model 

tunggal, nilai CAIC dari model yang mendekati nilai 

saturated CAIC menunjukkan good fit. 

 

2.2.7.1. Kebaikan Suai Model Pengukuran 

Setelah kesesuaian model dan data secara keseluruhan adalah baik, langkah 

berikutnya adalah evaluasi atau uji kesesuaian model pengukuran. Evaluasi ini 

dilakukan terhadap setiap konstruk atau model pengukuran secara terpisah melalui 

evaluasi terhadap validitas dari model pengukuran dan evaluasi terhadap reliabilitas dari 

model pengukuran. 

Validitas adalah berhubungan dengan apakah suatu peubah mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Suatu peubah dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap 

peubah latennya, jika: 

• Nilai t muatan faktornya (loading factors) lebih besar dari nilai kritis atau  

atau untuk untuk praktisnya , dan 

• Muatan faktor standarnya (standardized loading factors)  

Reliabilitas dalam SEM dapat diukur dengan menggunakan composite extracted 

measure (Ukuran ekstrak varian) yang dihitung dengan rumus: 
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( )
( ) j

2

2

Σebaku Σloading

baku Σloading
 

+
=yreliabilitconstruct  

dengan ej adalah besarnya kesalahan pengukuran (measurement error) peubah manifes 

ke-j.  Kesalahan pengukuran diperoleh dari 1 dikurangi kuadrat loading baku.  Kuadrat 

loading baku peubah manifes merupakan ukuran kekonsistenan pengukuran peubah 

manifes tersebut.  Batas minimum 0.7 sering dijadikan patokan bagi peubah yang 

reliabel.  

Ukuran kekonsistenan lain yang dapat digunakan adalah variance extracted.  

Ukuran ini menggambarkan seberapa besar keragaman peubah-peubah manifes dapat 

dikandung oleh peubah laten.  Dengan semakin besarnya keragaman peubah-peubah 

manifes yang dapat dikandung peubah laten, hal ini berarti bahwa semakin besar 

representasi peubah manifes terhadap peubah latennya.  Formula bagi variance 

extracted adalah sebagai berikut 

( )
( ) j

2

2

Σebaku Σloading

baku Σloading
actediance extrvar

+
=  

Patokan minimal 0.5 biasa digunakan bagi nilai ini untuk peubah-peubah manifes yang 

mampu merepresentasikan dengan baik peubah latennya. 

 

2.2.7.2. Kebaikan Suai Model Struktural 

Pemeriksaan terhadap model struktural berkaitan dengan pengujian hubungan 

yang dihipotesiskan di model, yaitu apakah koefisien yang diperoleh nyata secara 

statistika.  Pengujian yang dilakukan dapat bersifat satu arah atau dua arah tergantung 

dari apakah hipotesis yang disusun juga menentukan arah hubungan atau tidak.  Apabila 

digunakan taraf nyata pengujian sebesar 5%, maka titik kritis untuk uji satu arah adalah 

1.645, sedangkan untuk uji dua arah digunakan titik kritis 1.96. 

Sebagai ukuran kebaikan untuk keseluruhan persamaan struktural digunakan 

koefisien determinasi (R2) yang serupa dengan analisis regresi berganda.  Selanjutnya, 

masalah multikolinier juga dapat terjadi pada model struktural.  Masalah ini dapat 

diperiksa melalui matriks korelasi antar peubah laten yang biasa dihasilkan program 

komputer.   
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2.2.8. Interpretasi dan Modifikasi Model 

Setelah pemeriksaan terhadap model dilakukan, baik terhadap model secara 

keseluruhan maupun terhadap model pengukuran dan model struktural, dan diperoleh 

model yang layak, langkah berikutnya adalah interpretasi terhadap model yang 

dikaitkan dengan teori yang diangkat melalui pembentukan model SEM.  Dari sini 

diharapkan diperoleh kesimpulan apakah model yang dibangun didukung oleh data 

ataukah tidak melalui evaluasi dugaan koefisien hubungan yang diperoleh.  Berkaitan 

dengan evaluasi ini, dapat digunakan koefisien yang dibakukan atau tidak dibakukan.  

Koefisien yang dibakukan maksimum nilainya adalah 1 dan memiliki skala ragam yang 

sama, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran relatif untuk pembandingan antar 

koefisien.  Hanya saja, koefisien yang dibakukan sangat tergantung dari data yang 

digunakan sehingga tidak dapat dibandingkan antar data contoh yang berbeda.  

Koefisien yang tidak dibakukan masih mengandung skala peubah latennya, yang dalam 

hal ini adalah ragamnya.  Dengan demikian, koefisien yang tidak dibakukan dapat 

dibandingkan antar data contoh yang berbeda.  Hanya saja, pembandingan antar 

koefisien pada model yang sama menjadi sulit karena adanya perbedaan skala pada 

koefisien ini.  

Setelah interpretasi terhadap dugaan model SEM diperoleh, biasanya diinginkan 

untuk dilakukan modifikasi bagi model SEM, yang bertujuan untuk meningkatkan 

kebaikan model dalam mengepas data, atau dalam kaitannya dengan teori yang 

mendasari model.  Modifikasi model dilakukan dengan membuang atau menambah 

hubungan di dalam model SEM.  Hanya saja, penambahan atau penghilangan hubungan 

tersebut haruslah didasarkan pada teori yang mendasari model, tidak semata-mata 

didasarkan dari data contoh yang digunakan.   

Panduan di dalam modifikasi model dapat didasarkan pada pemeriksaan sisaan 

antara matriks input dengan matriks dugaan.  Nilai mutlak dari sisaan baku yang lebih 

dari 2.58 mengindikasikan perlunya perbaikan pada model.  Hanya saja, informasi 

perlunya perbaikan ini tidak disertai dengan bagaimana sisaan tersebut dapat dikurangi.  

Panduan modifikasi lain dapat didasarkan pada indeks modifikasi (modification indices) 

yang dihitung untuk setiap hubungan yang tidak dinyatakan dalam model.  Indeks 

modifikasi suatu hubungan menunjukkan seberapa besar pengurangan nilai khi-kuadrat 
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apabila hubungan tersebut dinyatakan dalam model.  Nilai indeks modifikasi yang lebih 

besar dari 3.84 menunjukkan adanya pengurangan yang nyata secara statistika apabila 

hubungan tersebut dinyatakan dalam model. 

 

2.2.9. Penggunaan LISREL untuk analisis SEM 

LISREL merupakan software yang mengandung aplikasi-aplikasi statistik 

terutama SEM. LISREL menggunakan bahasa pemrograman SIMPLIS. Bentuk umum 

sebuah program SIMPLIS terdiri dari 4 bagian, yaitu spesifikasi data input, spesifikasi 

model, spesifikasi proses estimasi, spesifikasi output: 

1. Spesifikasi Data Input 

Bagian ini berhubungan dengan spesifikasi data yang akan digunakan sebagai 

input untuk program SIMPLIS. Ada berbagai alternatif bentuk data yang dapat 

digunakan sebagai input, yaitu matriks kovarian, matriks korelasi, data mentah, data 

system file, matriks kovarian asimptotik. 

• Peubah Teramati dan Peubah Laten 

Nama-nama peubah atau labels dapat ditulis dengan format bebas. 

• Matriks kovarian  

Matriks kovarian dari peubah-peubah teramati berbentuk simetris dan hanya elemen 

bagian bawah dan diagonal yang perlu diberikan. Jika jumlah peubah-peubah 

teramati adalah k, maka banyaknya elemen bagian bawah matriks dan diagonalnya 

adalah k(k+1)/2 buah. Matriks kovarian akan disimpan di dalam file dapat diketik 

melalui teks file atau diproses melalui PRELIS yang diberi ekstension .cov. 

• Matriks Korelasi 

Matriks korelasi dari peubah-peubah teramati berentuk simetris, dan hanya elemen 

bagian bawah dan diagonal yang perlu diberikan. Jika jumlah peubah-peubah 

teramati adalah k, maka banyaknya elemen bagian bawah matriks dan diagonalnya 

adalah k(k+1)/2 buah. Matriks korelasi akan disimpan di dalam file dapat diketik 

melalui teks file atau diproses melalui PRELIS yang diberi ekstension .cor. 

• Means 

Means adalah vektor atau deretan rerata dari peubah teramati yang digunakan 

sebagai input dalam program SIMPLIS. 
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• Standard deviasi 

Standard deviasi adalah vektor atau deretan rerata dari peubah teramati yang 

digunakan sebagai input dalam program SIMPLIS. 

• Ukuran contoh 

Meskipun sebagai input analisis SEM adalah matriks koragam atau korelasi, 

namun ukuran contoh juga memegang peranan penting di dalam analisis SEM, 

karena ukuran contoh mempengaruhi di dalam pendugaan dan interpretasi hasil 

yang diperoleh.  Ukuran contoh ikut terlibat di dalam penghitungan galat baku 

(standard error).   

• Raw data (Data Mentah) 

PRELIS system file seperti halnya sebagian besar software package menggunakan 

suatu data file  format yang unik untuk package bersangkutan, seperti Microsoft 

Excel (*.xls), SPSS for Windows (*.sav), minitab (*.mtw), SAS for Window (*.sd2) 

dan lain-lain, maka format untuk PRELIS system file adalah *.psf. LISREL dapat 

mengimpor data yang ditulis dalam file format di atas dan beberapa format lainnya, 

kemudian mengubahnya ke sebuah *.psf file. Data mentah dapat digunakan sebagai 

input untuk program SIMPLIS dengan 2 cara yaitu ketik langsung pada program 

SIMPLIS atau disimpan ke dalam bentuk *.psf. 

 

2. Spesifikasi Model 

Spesifikasi model pengukuran berkaitan dengan spesifikasi dari matriks  dan  

yang akan diestimasi, sedangkan spesifikasi model struktural berkaitan dengan 

spesifikasi matriks  dan  yang akan distimasi. Pembuatan program SIMPLIS 

berdasarkan model matematik dapat dilakukan secara langsung, dimana pada setiap 

persmaan, peubah terikat (dependent) diletakkan disisi kiri tanda sama dengan dan 

peubah-peubah bebas (independent) diletakkan disisi kanan, jadi secara umum untuk 

setiap persamaan dapat ditulis sebagai berikut: 

Peubah terikat = peubah-peubah bebas 

3. Spesifikasi Proses Estimasi 

• Metode  
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Metode estimasi yang akan digunakan oleh LISREL untuk mengestimasi model 

yang telah dispesifikasikan. Metode estimasi yang digunakan ialah Maximum 

Likelihood (ML), Weighted Least Square (WLS), Diagonally Weighted Least 

Square (DWLS), dan lain-lain.  

• Admisibility Check 

LISREL mempunyai suatu built-in admisibility check yang akan mengehntikan 

iterasi setelah beberapa kali (default = 20 kali) jika solusi menjadi tidak bisa 

diteruskan. Admisibility check memeriksa bahwa matriks  dan  mempunyai 

full coloumn ranks dan tidak ada kolom yang hanya berisi angka nol, semua 

matriks kovarian adalah positive definite. Admisibility check yang gagal 

merupakan indikator adanya sebuah model yang kurang baik, untuk itu 

Admisibility check dapat dinonaktifkan dengan sintak sebagai berikut: 

Admisibility Check Off  atau AD = OFF 

Kadang-kadang Admisibility check dapat juga ditetapkan kapan akan digunakan 

atau setelah iterasi keberapa, misalnya 

Admisibility Check = 35  atau AD = 35 

• Iterasi 

Jika tidak didefenisikan, maka banyaknya iterasi maksimum adalah 3 kali jumlah 

parameter dalam model. untuk menetapkan iterasi sampai 500, dapat digunakan 

syntak sebagai berikut: 

Iteration = 500   atau    IT = 500 

 

4. Spesifikasi Output 

Program SIMPLIS dapat menghasilkan 3 alternatif jenis format printed output, yaitu 

Format SIMPLIS, Format LISREL, dan kombinasi format SIMPLIS dan LISREL. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Sumber data  

Data pada penelitian ini yaitu data sekunder dari hasil survei pola konsumsi dan gaya 

hidup ibu bekerja terhadap kelancaran pemberian ASI Eksklusif  (Andayani, 2010). Survei ini 

dilakukan di wilayah DKI Jakarta, dengan populasi adalah ibu bekerja dengan anak 

terkecil berusia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Ibu bekerja adalah ibu yang mencari 

nafkah untuk menambah pemasukan bagi keluarganya dan juga menjalankan fungsinya 

sebagai ibu rumah tangga. Sedang ibu yang tidak bekerja dapat dikatakan sebagai ibu 

yang hanya menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga dan banyak 

menghabiskan waktunya di rumah tanpa terikat pekerjaan diluar rumah. Dan dalam 

penelitian ini pula ibu bekerja hanya dibatasi untuk ibu yang bekerja minimum 5 jam 

sehari dan 5 hari per minggu. Pada survei ini pengaruh lancar tidaknya ASI yang 

diberikan hanya dilihat dari pola konsumsi dan gaya hidup ibu bekerja ketika hamil dan 

enam bulan pertama setelah melahirkan. Walaupun mungkin saja ada faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi proses kelancaran pemberian ASI eksklusif pada ibu setelah 

melahirkan seperti : faktor psikologis, genetis, dan sebagainya. 

 

3.2. Model Hipotesis dan Pemilihan Peubah  

Adapun model hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.  Model Hipotesis 

 

 

Pola Konsumsi 

Kelancaran Pemberian ASI 

Eksklusif atau Kualitas ASI 

Demografi 

Gaya Hidup 
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Sedangkan peubah-peubah yang digunakan adalah sebagai berikut : 

• Peubah Laten   

• Demografi 

• Gaya Hidup 

• Kualitas ASI 

• Pola Konsumsi 

• Peubah Teramati  

• Demografi → pendidikan (pdd), posisi kerja (poker), proses bersalin 

(prosal), pengeluaran per bulan (pluar), dan lama jam kerja (laker). 

• Gaya Hidup → kebiasaan makan (kmkn), kebiasaan olahraga (kol), dan 

kebiasaan rekreasi (krek). 

• Kualitas ASI  → lama keluar ASI (lasi), pola pemberian ASI (posi), dan 

pengetahuan tentang ASI (pesi). 

• Pola Konsumsi → pola konsumsi susu (konsu), pola konsumsi sayur 

(konsa), pola konsumsi daging (konda), pola komsumsi buah (konbu), dan 

pola konsumsi penyedap rasa (konse). 

 

3.3. Metode Analisis 

Metode statistik digunakan untuk melihat hubungan antara faktor demografi, 

gaya hidup, dan pola konsumsi terhadap kelancaran pemberian ASI eksklusif atau 

kualitas ASI adalah dengan menggunakan model persamaan struktural dengan 

menggunakan program Lisrel 8.72.  Adapun tahapan yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Spesifikasi model 

2. Identifikasi 

3. Pendugaan  

4. Uji kecocokan model 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Uji Multinormalitas 

Asumsi yang diperlukan dalam SEM adalah data berdistribusi multinormal. 

Pengujian multinormalitas menggunakan software Amos 20.0 dan hasilnya dapat dilihat 

pada output assessment of normality (lampiran ). Hasil uji normalitas data memberikan 

nilai critical ratio multivariate sebesar 2,416 dan dibandingkan dengan nilai kritisnya 

2,58 (signifikansi  pada 5%), maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal 

secara multivariate.  

 

4.2. Spesifikasi Model 

Pada analisis menggunakan model persama adalah struktural, tahapan pertama 

dilakukan adalah menspesifikasikan model penelitian yang akan diduga. Adapun 

spesifikasi model pengukuran adalah sebagai berikut :  

1. Peubah laten adalah demografi, kualitas ASI, gaya hidup, dan pola konsumsi 

2. Peubah teramati adalah pendidikan, posisi kerja, proses bersalin, pengeluaran 

per bulan, lama jam kerja, kebiasaan makan, kebiasaan olahraga, kebiasaan 

rekreasi, lama keluar ASI, pola pemberian ASI, pengetahuan tentang ASI, pola 

konsumsi susu, pola konsumsi sayur, pola konsumsi daging, pola komsumsi 

buah, dan pola konsumsi penyedap rasa. 

3. Pendidikan, posisi kerja, proses bersalin, pengeluaran per bulan, dan lama jam 

kerja merupakan ukuran dari peubah laten demografi. 

4. Kebiasaan makan, kebiasaan olahraga, dan kebiasaan rekreasi merupakan 

ukuran dari peubah laten gaya hidup. 

5. Lama keluar ASI, pola pemberian ASI, dan pengetahuan tentang ASI 

merupakan ukuran peubah laten kualitas ASI. 

6. Pola konsumsi susu, pola konsumsi sayur, pola konsumsi daging, pola 

komsumsi buah, dan pola konsumsi penyedap rasa merupakan ukuran dari 

peubah laten pola konsumsi. 

Sedangkan spesifikasi model struktural adalah sebagai berikut : 
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1. Peubah laten demografi, pola konsumsi, dan gaya hidup mempengaruhi peubah 

laten kualitas ASI. 

2. Peubah laten demografi mempengaruhi peubah laten gaya hidup. 

3. Peubah laten gaya hidup mempengaruhi peubah laten pola konsumsi 

Adapun path diagram model digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.1. Path diagram model simultan 

Setelah model ditentukan langkah selanjutnya adalah identifikasi model 

4.3. Identifikasi model 

Sebelum melakukan tahap pendugaan untuk mencari solusi dari persamaan 

simultan yang mewakili model yang telah dispesifikasikan, langkah selanjutnya adalah 

identifikasi dari persamaan simultan tersebut. Adapun jumlah parameter yang akan 

diduga adalah 40 dan jumlah data yang ada adalah (16(16+1))/2 =136, derajat bebas 

dari model ini adalah 136-40 =  96 > 0 atau positif, dan ini berarti model yang 

dispesifikasikan adalah over-identified. Langkah selanjutnya adalah menduga model 

simultan ini. 
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4.3.1. Pengembangan Model Teoritis 

Melakukan identifikasi secara teoretis terhadap permasalahan penelitian. Topik 

penelitian ditelaah secara mendalam dan hubungan antara peubah-peubah yang akan 

dihipotesiskan harus didukung oleh justifikasi teori yang kuat. Hal ini dikarenakan 

model persamaan struktural atau SEM bertujuan untuk mengkonfirmasikan kesesuaian 

data pengamatan dengan teorinya. Jadi SEM tidak dapat digunakan untuk menguji 

hipotesis kausalitas imaginer. Langkah ini mutlak harus dilakukan dan setiap hubungan 

yang akan digambarkan dalam langkah lebih lanjut harus mempunyai dukungan teori 

yang kuat.  

Pengujian mengenai hubungan antar peubah eksogen dengan endogen di dalam 

model akan ditampilkan pada gambar 4.2. Pada gambar 4.2 menunjukkan masih 

terdapat nilai t-value yang kurang dari 1,96 hal ini menunjukkan peubah tersebut tidak 

nyata mempengaruhi peubah yang lain. Adapun peubah lama kerja tidak nyata 

mengukur demografi, dan semua peubah amatan dari peubah laten endogen juga tidak 

nyata mengukur peubah laten kualitas ASI, gaya hidup, dan pola konsumsi. Sedangkan 

antar peubah laten yaitu demografi, pola konsumsi, dan gaya hidup juga tidak nyata 

mempengahi kualitas ASI. Akan tetapi demografi nyata mempengaruhi gaya hidup dan 

gaya hidup nyata mempengaruhi pola konsumsi. Bila dilihat dari p-value dari nilai chi-

squarenya sebesar 0,000, model secara simultan tidak pas dengan data yang ada. Dan 

bila dilihat dari nilai RMSEA yang lebih besar dari 0,05 juga menunjukkan kecocokan 

model kurang baik.  
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Gambar 4.2. Path Diagram model (T-Value) 

 

 

4.3.2. Kemungkinan Munculnya Masalah Identifikasi 

Beberapa masalah identifikasi yang sering muncul sehingga model tidak layak di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Standard error yang besar untuk satu atau beberapa koefisien. 

Standard error yang besar menunjukkan adanya ketidaklayakan model yang 

disusun. Standard error yang diharapkan adalah relatif kecil, yaitu di bawah 0,5 

atau 0,4 akan tetapi nilai standard error tidak boleh negatif yang akan diuraikan 

lebih lanjut di bawah pada point 3. 

2. Program tidak mampu menghasilkan matriks informasi yang seharusnya disajikan. 

Jika program tidak mampu menghasilkan suatu solusi yang unik, maka output tidak 

akan keluar. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalnya sampel terlalu 

sedikit atau iterasi yang dilakukan tidak konvergen. 

3. Munculnya angka-angka yang aneh seperti adanya varians error yang negatif. 

Varians error yang diharapkan adalah relatif kecil tetapi tidak boleh negatif. Jika 

nilainya negatif maka sering disebut heywood case dan model tidak boleh 
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diinterpretasikan dan akan muncul pesan pada output berupa this solution is not 

admissible. 

Penyelesaiannya dengan syntax dibawah ini agar output path diagram muncul dan 

iterasi konvergen, variance error tidak boleh negatif. Adapun penyelesaian masalah 

dalam identifikasi dapat diatasi dengan syntak  berikut ini :  

 

Tabel 4.1. Penyelesaian masalah identifikasi  

Path Diagram 
 options ME=UL AD=OFF IT=500 
 set the error variance of lasi equal to free 
 set the error variance of kmkn equal to free 
 set the error variance of lasi konsa to free 

 
 set the error covariance between  konsu  and gayahidu to free 
 set the error covariance between krek and kol   to free 
 set the error covariance between konbu and konda to free 
 set the error covariance between lasi and konse to free 
 set the error covariance between konsu and konse to free 
 set the error covariance between konsu and konda to free 
 set the error covariance between  konsu and kol to free 
 set the error covariance between  konsa and kol to free 
 set the error covariance between  konda and krek to free 
 set the error covariance between  prosal and pesi to free 
 set the error covariance between  prosal and konda to free 
 set the error covariance between  pluar and konbu to free 
 set the error covariance between  posi and pesi to free 
 set the error covariance between  pluar and pesi to free 
 set the error covariance between  pluar and laker to free 
 set the error covariance between  prosal and laker to free 
 set the error covariance between  poker and laker to free 
 set the error covariance between  prosal and pluar to free 
 set the error covariance between  poker and pdd to free 
 set the error covariance between  prosal and poker to free 
 set the error covariance between  pdd and poker to free 
 set the error covariance between  pluar and poker to free 
 set the error covariance between  konse and konbu to free 
 set the error covariance between  krek and konbu to free 
 set the error covariance between  kol and kmkn to free 
 set the error covariance between  krek and kmkn to free 
 set the error covariance between  kol and krek to free 
 set the error covariance between  pdd and prosal to free 

 
 End of Problem 

 

Setelah melakukan pembatasan asumsi pada model seperti pada tabel 4.1, maka 

model simultan sudah menunjukkan perbaikan dalam hal kecocokan modelnya. 

Walaupun secara simultan model masih kurang baik namun hubungan antar individu 
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untuk masing-masing peubah baik peubah laten dengan peubah amatan dan antar 

peubaah laten sudah mulai nyata. Adapun yang mengalami perubahan adalah  pola 

pemberian ASI (posi) sudah nyata dapat mengukur kualitas ASI, kebiasaan rekreasi 

(krek) sudah nyata dapat mengukur gaya hidup, dan konsumsi daging, konsumsi buah, 

serta konsumsi penyedap rasa juga nyata dapat mengukur pola konsumsi 

 

Gambar 4.3. Path diagram model (T-value) setelah dibatasi 

Gambar 4.3 juga menunjukkan kecocokan model secara simultan belum baik haal ini 

ditunjukkan dengan nilai p-value dari uji chi-square kurang dari 5%. Sedangkan nilai 

RMSEA sudah mengalami penurunan dari sebelum dilakukan pembatasan asumsi 

walaupun nilai RMSEA masih diatas 5%. 
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4.4. Pendugaan 

Setelah masalah di dalam tahapan identifikasi telah diatasi berikutnya adalah tahapan 

pendugaan dari nilai parameter model pengukuran dan model struktural.  

Model persamaan umum struktural adalah 

Variabel Endogen = Variabel Eksogen + Kesalahan estimasi,  

Adapun dugaan model yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 

Persamaan Struktural : 

asi=0.067*gayahidu+0.048*polakons+0.0066*demograf,Errorvar.=0.99,R²= 0.0081 
gayahidu =  - 0.62*demograf, Errorvar.= 0.62  , R² = 0.38 
polakons = 0.31*gayahidu, Errorvar.= 0.91  , R² = 0.093 

 

Pada model persamaan struktural, model yang mempunyai kecocokan paling bagus adalah 

model peubah laten demografi terhadap peubah laten gaya hidup dan model peubah dengan 

nilai R² = 0.38, hal ini tentunya walaupun terbaik diantara model peubah laten yang lain 

namun kecocokan modelnya masih kurang. Begitupun peubah laten keseluruhan yaitu 

hubungan gaya hidup, pola konsumsi, dan demografi terhadap kualitas ASI mempunyai 

tingkat kecocokan model yang rendah yaitu 0.81%. 

Persamaan Model Pengukuran: 
lasi = 0.85*asi,, R² = 1.00 
posi = 0.43*asi, Errorvar.= 0.55  , R² = 0.25 
pesi = 0.078*asi, Errorvar.= 0.37  , R² = 0.016 
kmkn = 0.50*gayahidu,, R² = 1.00 
kol = 0.17*gayahidu, Errorvar.= 0.62  , R² = 0.042 
krek =  - 0.43*gayahidu, Errorvar.= 0.55 , R² = 0.26 
konsu =  - 0.20*gayahidu + 0.034*polakons, Errorvar.= 0.52  , R² = 0.067 
konsa = 0.97*polakons,, R² = 1.00 
konda = 0.29*polakons, Errorvar.= 0.39  , R² = 0.18 
konbu = 0.21*polakons, Errorvar.= 0.27  , R² = 0.14 
konse =  - 0.23*polakons, Errorvar.= 1.14  , R² = 0.044 
pdd = 0.51*demograf, Errorvar.= 0.26 , R² = 0.50 
poker = 0.30*demograf, Errorvar.= 0.84 , R² = 0.095 
prosal = 0.52*demograf, Errorvar.= 0.47 , R² = 0.36 
pluar = 0.80*demograf, Errorvar.= 0.44 , R² = 0.59 
laker = 0.12*demograf, Errorvar.= 0.53  , R² = 0.028 

 

pada persamaan model pengukuran terlihat bahwa model kualitas ASI terhadap lama keluar 

ASI, gaya hidup terhadap kebiasaan makan (kmkn) dan pola konsumsi terhadap konsumsi 

sayur (konsa) memiliki tingkat kecocokan paling baik dibandingkan model peubah teramati 

yang lainnya yaitu dengan nilai R² = 1. Sedangkan model peubah teramati yang memiliki 

tingkat kecocokan paling rendah adalah model kualitas ASI terhadap pengetahuan ASI (pesi) 

dengan nilai R² = 0.016.. 
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4.5. Uji kecocokan model 

Pada tahapan pendugaan menghasilkan solusi akhir yang berupa nilai-nilai parameter 

yang diduga. Pada tahap uji kecocokan akan memeriksa kecocokan antara data dengan 

model, validitas, dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi dari model-model 

struktural. Adapun nilai derajat kecocokan atau goodness of fit ditampilkan pada tabel 4.2. 

berikut : 

Tabel 4.2. Derajat kecocokan 
Derajat kecocokan Nilai Uji Kesimpulan 

Ukuran kecocokan absolut 

Normal Theory Weighted 

Least Squares Chi-

Square 

169.66 P = 0.00 Kecocokan 

tidak nyata 

Estimated Non-

centrality Parameter 

(NCP) 

93.66 (59.72 ; 

135.34) 
80% Kecocokan 

kurang baik 

Minimum Fit Function 

Value 
0.24   

Population Discrepancy 

Function Value (F0) 
0.24   

Root Mean Square Error 

of Approximation 

(RMSEA) 

0.057  Kecocokan 

baik(good fit) 

P-Value for Test of 

Close Fit (RMSEA < 

0.05) 

0.16  Tidak close 

fit 

Expected Cross-

Validation Index 

(ECVI) 

0.76 2,1  Good fit 

 

ECVI for Saturated 

Model 
0.71 

ECVI for Independence 

Model 
3.07 

Root Mean Square 

Residual (RMR) 

0.043  Good fit 

Standardized RMR 0.077   

Goodness of Fit Index 

(GFI) 

0.96  Good fit 

Adjusted Goodness of 

Fit Index (AGFI) 

0.93  Good fit 

Chi-Square for 

Independence Model 

with 120 Degrees of 

Freedom 

1144.43  Semakin kecil 

semakin baik 

Ukuran Kecocokan Parsimoni 
Independence AIC 1176.43 1,9 Good fit 
Model AIC 289.66 

Saturated AIC 272.00 

Independence CAIC 1255.64 -116 Kurang baik 
Model CAIC 586.70 

Saturated CAIC 945.29 

Normed Fit Index (NFI) 1.00  Good fit 

Ukuran kecocokan Inkremental 
Non-Normed Fit Index 

(NNFI) 

1.12  Good fit 



 

 34 

 
Derajat kecocokan Nilai Uji Kesimpulan 

Parsimony Normed Fit 

Index (PNFI) 

0.63  Semakin besar 

semakin baik 

Comparative Fit Index 

(CFI) 

1.00  Good fit 

Incremental Fit Index 

(IFI) 

1.07  Good fit 

Relative Fit Index 

(RFI) 

1.00  Good fit 

Parsimony Goodness of 

Fit Index (PGFI) 

0.54  Nilai lebih 

tinggi model 

parsimoni 

lebih baik 

Dari tabel 4.2. terdapat 4 ukuran derajat kecocokan menunjukkan kecocokan kurang baik dan 

11 ukuran derajat kecocokan menunjukkan kecocokan yang baik atau good fit, sehingga 

dapat disimpulkan kecocokan keselurahan model adalah baik.  

Untuk memperbaiki model yang telah disusun dapat melakukan modifikasi pada 

model, dengan sebuah catatan penting, yaitu bahwa setiap perubahan model harus didukung 

oleh justifikasi teori yang kuat. Tidak boleh ada modifikasi model tanpa adanya dukungan 

teori yang kuat. Modifikasi model dapat dilakukan dengan menambahkan anak panah antar 

konstruk (juga bisa merupakan penambahan hipotesis) atau penambahan dua anak panah 

antara indikator, yang juga harus didukung dengan teori yang kuat. Penilaian kelayakan 

model modifikasi dapat dibandingkan dengan model sebelum adanya modifikasi. Penurunan 

Chi-Square antara model sebelum modifikasi dengan model setelah modifikasi diharapkan 

lebih dari 3,84. Adapun indeks modifikasi tertuang pada tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3. Indeks Modifikasi 

The Modification Indices Suggest to Add the 

Path to Konse from 

Gaya hidup 

Decrease in Chi-Square New estimate  

149.3 -1.57 (model layak) 

The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance 

Between and Decrease in Chi-Square New Estimate  

konse konsa 24.4 0.88 (model layak) 

pdd konse 8.2 0.15 (model layak) 

poker konse 10.5 0.17 (model layak) 

pluar konse 23.5 0.27 (model layak) 
 

4.5.1. Kecocokan model pengukuran 

Setelah kecocokan model dan data secara keseluruhan baik, langkah berikutnya adalah 

evaluasi atau analisis model pengukuran. Evaluasi akan dilakukan terhadap setiap model 
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pengukuran secara terpisah melalui evaluasi terhadap validitas dari model pengukuran dan 

evaluasi terhadap reliabilitas dari model pengukuran. 

 

Tabel 4.4. Standardized Loading Factor dan Nilai-t peubah teramati 

Peubah 

laten 

Demografi Kualitas ASI Gaya Hidup Pola 

Konsumsi 

Kesimpul-

an 

Validitas Peubah 

teramati 

SLF* Nilai t SLF* Nilai 

t 

SLF* Nilai 

t 

SLF* Nilai t 

Pdd 0.069 7.40 - - - - - - Buruk 

Poker 0.11 2.66 - - - - - - Buruk 

Prosal 0.12 4.31 - - - - - - Buruk 

Pluar  0.10 7.80 - - - - - - Buruk 

Laker 0.069 1.78 - - - - - - Buruk 

Lasi - - ** ** - - - - - 

Posi - - 0.090 4.77 - - - - Buruk 

Pesi - - 0.072 1.09 - - - - Buruk 

Kmkn - - - - ** ** - - - 

Kol - -- - - 0.14 1.17 - - Buruk 

Krek - - - - 0.15 -2.89 - - Buruk 

Konsu - - - -- 0.14 -1.43 0.059 0.57 Buruk 

Konsa - - - - - - ** ** - 

Konda - - - - - - 0.047 6.15 Buruk 

Konbu - - - - - - 0.041 5.19 Buruk 

Konse - - - - - - 0.051 -4.43 Baik 

*SLF = Standardized Loading Factor. Target SLF  0,70 atau 0,5 

Target nilai t  2 

Tabel 4.4. menunjukkan masih ada nilai-t yang kurang dari 1,96 atau 2 sehingga peubah-

peubah dalam model pengukuran tidak nyata atau sama dengan nol, kecuali untuk peubah 

teramati pendidikan (pdd), posisi kerja (poker), proses bersalin (prosal), kebiasaan rekreasi 

(krek), konsumsi daging (konda), konsumsi buah (konbu), dan konsumsi penyedap rasa 

(konse). Sedangkan bila dilihat dari nilai SLF menunjukkan semua peubah tidak memenuhi 

syarat  0,05, sehingga validitas dari model tidak baik atau buruk.  
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Langkah selanjutnya adalah evaluasi terhadap reliabilitas dari model pengukuran. Adapun 

teknik yang digunakan adalah ukuran reliabilitas komposit atau reliabilitas konstruk (CR) dan 

ukuran ekstrak varian (VE). Berikut persamaan yang digunakan dalam perhitungan : 

( )
( ) 


+

=
j

CR


2

2

loadngedstandardiz

loadngedstandardiz

 

Dan 
( )

( ) 


+
=

j
VE

2

2

)loadngedstandardiz(

)loadngedstandardiz(
 

Tabel 4.5. Standardized Loading Factor (SFL) galat 

Peubah 

teramati 

SFL galat 

Pdd 0.10 

Poker 0.10 

Prosal 0.14 

Pluar  0.18 

Laker 0.070 

Lasi - 

Posi 0.092 

Pesi 0.072 

Kmkn - 

Kol 0.075 

Krek 0.11 

Konsu 0.076 

Konsa - 

Konda 0.081 

Konbu 0.076 

Konse 0.078 
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Tabel 4.6. Evaluasi Reliabilitas 

Peubah 

Laten 
CR VE Kesimpulan 

Demografi 0.27 0.31 Buruk 

Kualitas 

ASI 
0.14 0.19 Buruk 

Gaya 

Hidup 
0.50 0.57 Buruk 

Pola 

Konsumsi 
0.11 0.03 Buruk 

Dari hasil evaluasi reliabilitas yang ditunjukkan pada tabel 4.6. maka reliabilitas daari model 

pengukuran tidak baik atau buruk. 

 

4.5.2. Kecocokan model struktural 

Evaluasi terhadap koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan 

hubungan kausal atau pengaruh peubah laten terhadap peubah laten yang lain. Dari gambar 

4.3 nilai-t antar peubah laten adalah sebagai berikut : 

1. Demografi → gaya hidup : -13.87; abs(-13.87)=13.87  2 → koefisien nyata                       

2. Gaya hidup → pola konsumsi : 2.16; abs(2.16)=2.16  2 → koefisien nyata 

3. Pola konsumsi → kualitas ASI : 0.97; abs(0.97) < 2 → koefisien tidak nyata 

4. Demografi → kualitas ASI : 0.071; abs(0.071) < 2 → koefisien tidak nyata 

5. Gaya Hidup → kualitas ASI : 0.28; abs(0.28) < 2 → koefisien tidak nyata 

 Dari uraian di atas menunjukkan bahwa peubah laten yang nyata berhubungan dengan 

peubah laten yang lain adalah peubah laten demografi terhadap gaya hidup dan gaya hidup 

terhadap pola konsumsi. Bila dilihat dari dugaan model pengukuran maka demografi nyata 

mempunyai pengaruh negatif terhadap gaya hidup dan gaya hidup nyata mempunyai 

pengaruh positif terhadap pola konsumsi. 
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BAB V 

KESIMPULAN  

 

5.1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari analisis model pengaruh demografi, gaya hidup, 

dan pola konsumsi terhadap kualitas ASI adalah sebagai berikut : 

1. Model simultan pengaruh demografi, gaya hidup, dan pola konsumsi terhadap kualitas 

ASI memiliki uji kecocokan yang cenderung baik. 

2. Evaluasi validitas model pengukuran menunjukkan bahwa validitas dari model buruk. 

3. Evaluasi reliabilitas model pengukuran menunjukkan bahwa reliabilitas model buruk. 

4. Kualitas ASI tidak nyata dipengaruhi oleh demografi, pola konsumsi, dan gaya hidup, 

akan tetapi demografi secara nyata mempengaruhi langsung gaya hidup dan gaya hidup 

juga nyata mempengaruhi langsung pola konsumsi. 

 

5.2. Saran 

1. Perlu pengembangan kuesioner agar informasi populasi lebih banyak tergali lebih banyak 

terutama untuk mengetahui pengaruh dari kelancaran pemberian ASI eksklusif atau 

kualitas ASI. 

2. Perlu pengembangan model pada data ini agar model persamaan struktural menjadi lebih 

baik. 
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LAMPIRAN 1 

Uji Multinormalitas 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

pdd 1.000 4.000 .342 2.733 -.092 -.367 

poker 1.000 4.000 .316 2.530 -.853 -3.413 

prosal 1.000 4.000 -.982 -7.857 -.425 -1.701 

pluar 1.000 4.000 -.027 -.216 -1.194 -4.775 

laker 1.000 4.000 -.157 -1.259 -.260 -1.041 

kmkn 1.000 4.000 -.948 -7.582 2.611 10.444 

kol 1.000 4.000 .973 7.783 .969 3.876 

krek 1.000 4.000 .502 4.016 -.273 -1.090 

konse 1.000 4.000 .819 6.555 -.634 -2.535 

konbu 1.000 3.000 .750 5.998 -.493 -1.970 

konda 1.000 4.000 1.262 10.097 1.996 7.985 

konsa 1.000 4.000 -.129 -1.036 -1.658 -6.632 

konsu 1.000 4.000 1.031 8.250 1.622 6.486 

pesi 1.000 3.000 -1.792 -14.333 1.913 7.652 

posi 1.000 4.000 -.355 -2.841 -1.070 -4.279 

lasi 1.000 4.000 -1.121 -8.969 .178 .713 

Multivariate      5.918 2.416 
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LAMPIRAN 2 

Output Lisrel 8.72 

L I S R E L  8.72 
 

                                       BY 
 

                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
 

 

 

                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005  
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 

 The following lines were read from file D:\FILE SEM\dataku.SPJ: 
 

 Observed Variables 
 CONST lasi posi pesi pdd poker prosal pluar laker kmkn 
 kol krek konsu konsa konda konbu konse 
 Raw Data from file 'D:\FILE SEM\data1.psf' 
 Sample Size = 384 
 Latent Variables  asi gayahidup demografi polakonsumsi 
 Relationships 
 konsu konsa konda konbu konse = polakonsumsi 
 pdd poker prosal pluar laker = demografi 
 kmkn kol krek = gayahidup 
 lasi posi pesi = asi 
 asi = polakonsumsi demografi gayahidup 
 polakonsumsi = gayahidup 
 gayahidup = demografi 
 Path Diagram 
 options ME=UL AD=OFF IT=500 
 set the error variance of lasi equal to free 
 set the error variance of kmkn equal to free 
 set the error variance of lasi konsa to free 

 
 set the error covariance between  konsu and gayahidu to free 
 set the error covariance between krek and kol   to free 
 set the error covariance between konbu and konda to free 
 set the error covariance between lasi and konse to free 
 set the error covariance between konsu and konse to free 
 set the error covariance between konsu and konda to free 
 set the error covariance between  konsu and kol to free 
 set the error covariance between  konsa and kol to free 
 set the error covariance between  konda and krek to free 
 set the error covariance between  prosal and pesi to free 
 set the error covariance between  prosal and konda to free 
 set the error covariance between  pluar and konbu to free 
 set the error covariance between  posi and pesi to free 
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 set the error covariance between  pluar and pesi to free 

 
 set the error covariance between  pluar and laker to free 
 set the error covariance between  prosal and laker to free 
 set the error covariance between  poker and laker to free 

 
 set the error covariance between  prosal and pluar to free 
 set the error covariance between  poker and pdd to free 
 set the error covariance between  prosal and poker to free 
 set the error covariance between  pdd and poker to free 
 set the error covariance between  pluar and poker to free 

 
 set the error covariance between  konse and konbu to free 
 set the error covariance between  krek and konbu to free 

 
 set the error covariance between  kol and kmkn to free 
 set the error covariance between  krek and kmkn to free 
 set the error covariance between  kol and krek to free 
 set the error covariance between  pdd and prosal to free 

 
 End of Problem 
 

 Sample Size =   384 
 

         Covariance Matrix        
 

                lasi       posi       pesi       kmkn        kol       krek    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     lasi       0.72 
     posi       0.36       0.73 
     pesi       0.07       0.13       0.38 
     kmkn       0.06       0.04      -0.03       0.40 
      kol       0.03       0.02      -0.04       0.07       0.65 
     krek      -0.01      -0.01       0.03      -0.11       0.12       0.74 
    konsu       0.01       0.03       0.04      -0.06       0.03       0.10 
    konsa       0.04       0.05       0.05       0.09       0.09      -0.06 
    konda       0.02       0.00       0.05       0.00       0.08       0.06 
    konbu       0.01       0.03       0.01      -0.01       0.04       0.06 
    konse       0.12       0.07       0.02      -0.06      -0.03       0.11 
      pdd       0.00      -0.02       0.06      -0.13      -0.05       0.13 
    poker       0.04       0.05      -0.02      -0.01      -0.09       0.11 
   prosal      -0.02      -0.07       0.06      -0.12       0.01       0.19 
    pluar      -0.04      -0.03       0.04      -0.22      -0.08       0.21 
    laker      -0.03      -0.01       0.01      -0.04      -0.01      -0.02 
 

         Covariance Matrix        
 

               konsu      konsa      konda      konbu      konse        pdd    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    konsu       0.56 
    konsa      -0.03       0.97 
    konda       0.00       0.29       0.47 
    konbu       0.02       0.22       0.15       0.31 
    konse       0.07      -0.15      -0.03      -0.01       1.19 
      pdd       0.06      -0.13      -0.01      -0.01       0.16       0.52 
    poker       0.05      -0.08      -0.03      -0.01       0.18       0.22 
   prosal       0.08      -0.07       0.05       0.02       0.15       0.23 
    pluar       0.10      -0.14      -0.02       0.06       0.26       0.41 
    laker       0.02      -0.06      -0.05       0.00      -0.05       0.08 
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         Covariance Matrix        
 

               poker     prosal      pluar      laker    
            --------   --------   --------   -------- 
    poker       0.92 
   prosal       0.17       0.73 
    pluar       0.39       0.35       1.08 
    laker      -0.07      -0.07       0.00       0.54 
 

 Number of Iterations = 20 
 

 LISREL Estimates (Unweighted Least Squares)                      
 

         Measurement Equations 
 

 
     lasi = 0.85*asi,, R² = 1.00 

 
     posi = 0.43*asi, Errorvar.= 0.55  , R² = 0.25 
           (0.090)              (0.092)            
            4.77                 5.98              

 
     pesi = 0.078*asi, Errorvar.= 0.37  , R² = 0.016 
           (0.072)               (0.072)             
            1.09                  5.17               

 
     kmkn = 0.50*gayahidu,, R² = 1.00 

 
      kol = 0.17*gayahidu, Errorvar.= 0.62  , R² = 0.042 
           (0.14)                    (0.075)             
            1.17                      8.25               

 
     krek =  - 0.43*gayahidu, Errorvar.= 0.55 , R² = 0.26 
              (0.15)                    (0.11)            
              -2.89                      5.15             

 
    konsu =  - 0.20*gayahidu + 0.034*polakons, Errorvar.= 0.52  , R² = 

0.067 
              (0.14)          (0.059)                    (0.076)             
              -1.43            0.57                       6.85               

 
    konsa = 0.97*polakons,, R² = 1.00 

 
    konda = 0.29*polakons, Errorvar.= 0.39  , R² = 0.18 
           (0.047)                   (0.081)            
            6.15                      4.86              

 
    konbu = 0.21*polakons, Errorvar.= 0.27  , R² = 0.14 
           (0.041)                   (0.076)            
            5.19                      3.52              

 
    konse =  - 0.23*polakons, Errorvar.= 1.14  , R² = 0.044 
              (0.051)                   (0.078)             
              -4.43                      14.55              

 
      pdd = 0.51*demograf, Errorvar.= 0.26 , R² = 0.50 
           (0.069)                   (0.10)            
            7.40                      2.61             
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    poker = 0.30*demograf, Errorvar.= 0.84 , R² = 0.095 
           (0.11)                    (0.10)             
            2.66                      8.32              

 
   prosal = 0.52*demograf, Errorvar.= 0.47 , R² = 0.36 
           (0.12)                    (0.14)            
            4.31                      3.37             

 
    pluar = 0.80*demograf, Errorvar.= 0.44 , R² = 0.59 
           (0.10)                    (0.18)            
            7.80                      2.43             

 
    laker = 0.12*demograf, Errorvar.= 0.53  , R² = 0.028 
           (0.069)                   (0.070)             
            1.78                      7.60               

 
 

 Error Covariance for pesi and posi = 0.099 
                                     (0.058) 
                                       1.71 
 

 Error Covariance for kol and kmkn = -0.02 
                                    (0.065) 
                                     -0.25 
 

 Error Covariance for krek and kmkn = 0.11 
                                    (0.077) 
                                      1.44 
 

 Error Covariance for krek and kol = 0.19 
                                   (0.063) 
                                     2.98 
 

 Error Covariance for konsu and kol = 0.059 
                                     (0.053) 
                                       1.10 
 

 Error Covariance for konsa and kol = 0.045 
                                     (0.057) 
                                       0.80 
 

 Error Covariance for konda and krek = 0.096 
                                      (0.053) 
                                        1.82 
 

 Error Covariance for konda and konsu = 0.012 
                                       (0.054) 
                                         0.22 
 

 Error Covariance for konbu and krek = 0.085 
                                      (0.052) 
                                        1.63 
 

 Error Covariance for konbu and konda = 0.090 
                                       (0.055) 
                                         1.64 
 

 Error Covariance for konse and lasi = 0.13 
                                     (0.053) 
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                                       2.51 
 

 Error Covariance for konse and konsu = 0.068 
                                       (0.055) 
                                         1.25 
 

 Error Covariance for konse and konbu = 0.042 
                                       (0.056) 
                                         0.75 
 

 Error Covariance for poker and pdd = 0.070 
                                     (0.079) 
                                       0.88 
 

 Error Covariance for prosal and pesi = 0.065 
                                       (0.051) 
                                         1.27 
 

 Error Covariance for prosal and konda = 0.082 
                                        (0.052) 
                                          1.58 
 

 Error Covariance for prosal and pdd = -0.03 
                                      (0.084) 
                                       -0.38 
 

 Error Covariance for prosal and poker = 0.015 
                                        (0.089) 
                                          0.17 
 

 Error Covariance for pluar and pesi = 0.043 
                                      (0.052) 
                                        0.83 
 

 Error Covariance for pluar and konbu = 0.091 
                                       (0.052) 
                                         1.76 
 

 Error Covariance for pluar and poker = 0.15 
                                       (0.11) 
                                        1.35 
 

 Error Covariance for pluar and prosal = -0.06 
                                         (0.13) 
                                         -0.49 
 

 Error Covariance for laker and poker = -0.11 
                                       (0.056) 
                                        -1.92 
 

 Error Covariance for laker and prosal = -0.14 
                                        (0.060) 
                                         -2.29 
 

 Error Covariance for laker and pluar = -0.10 
                                       (0.074) 
                                        -1.30 
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         Structural Equations 

 
asi=0.067*gayahidu+0.048*polakons+0.0066*demograf,Errorvar.=0.99,R²= 0.0081 
           (0.24)           (0.050)          (0.092)     (0.058)              
            0.28             0.97             0.071       17.15               

 
 gayahidu =  - 0.62*demograf, Errorvar.= 0.62  , R² = 0.38 
              (0.045)                   (0.064)            
              -13.87                     9.59              

 
 polakons = 0.31*gayahidu, Errorvar.= 0.91  , R² = 0.093 
           (0.14)                    (0.080)             
            2.16                      11.30              

 

 

         Reduced Form Equations 
 

      asi =  - 0.044*demograf, Errorvar.= 1.00, R² = 0.0019 
              (0.070)                                        
              -0.63                                         

 
 gayahidu =  - 0.62*demograf, Errorvar.= 0.62, R² = 0.38 
              (0.045)                                     
              -13.87                                     

 
 polakons =  - 0.19*demograf, Errorvar.= 0.96, R² = 0.036 
              (0.087)                                      
              -2.19                                       

 
 

         Correlation Matrix of Independent Variables  
 

            demograf    
            -------- 
                1.00 

 
 

         Covariance Matrix of Latent Variables    
 

                 asi   gayahidu   polakons   demograf    
            --------   --------   --------   -------- 
      asi       1.00 
 gayahidu       0.08       1.00 
 polakons       0.07       0.31       1.00 
 demograf      -0.04      -0.62      -0.19       1.00 
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                           Goodness of Fit Statistics 
 

 W_A_R_N_I_N_G: Chi-square, standard errors, t-values and standardized 
                residuals are calculated under the assumption of multi- 
                variate normality. 
 

                             Degrees of Freedom = 76 
       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 169.66 (P = 0.00) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 93.66 
            90 Percent Confidence Interval for NCP = (59.72 ; 135.34) 

 
                        Minimum Fit Function Value = 0.24 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.24 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.16 ; 0.35) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.057 
            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.045 ; 0.068) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.16 

 
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.76 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.67 ; 0.87) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.71 
                        ECVI for Independence Model = 3.07 

 
     Chi-Square for Independence Model with 120 Degrees of Freedom = 

1144.43 
                            Independence AIC = 1176.43 
                                Model AIC = 289.66 
                              Saturated AIC = 272.00 
                           Independence CAIC = 1255.64 
                               Model CAIC = 586.70 
                             Saturated CAIC = 945.29 

 
                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.12 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.63 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.07 
                         Relative Fit Index (RFI) = 1.00 

 
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.043 
                             Standardized RMR = 0.077 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.96 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.93 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.54 
 

        The Modification Indices Suggest to Add the 
  Path to  from      Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 konse     gayahidu          149.3                -1.57 
 

 The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance 
  Between    and     Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 konse     konsa              24.4                 0.88 
 pdd       konse               8.2                 0.15 
 poker     konse              10.5                 0.17 
 pluar     konse              23.5                 0.27 
 

                           Time used:    0.640 Seconds 
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LAMPIRAN 3 

Ketrangan Data 

Kualitas ASI : 

1. Usia pada saat menyusui 

sesuai jawaban pertanyaan A1 (19-30thn: 4; 31-35thn: 3; 36-40thn: 2; lebih dari 41thn  : 1) 

2. Lama keluar ASI 

sesuai jawaban pertanyaan B3 (a=4; b=3; c=2; d=1) 

3. Pola pemberian ASI 

sesuai jawaban pertanyaan B4 (a=4; b=3; c=2; d=1) 

4. Pengetahuan tentang ASI 

sesuai jawaban pertanyaan B2 (a=2; b=3; c=1) 

5. Lama cuti 

sesuai jawaban pertanyaan A12 (a=1; b=2; c=3; d=4) 

 

Demografi : 

1. Pendidikan 

sesuai jawaban pertanyaan A3 (SD-SMP=1; SMU-D3=2; D4/S1=3; S2-S3=4) 

2. Posisi Kerja 

sesuai jawaban pertanyaan A4 (jawaban no 6 & 9=1; jawaban no 1=2; jawaban no 2,7 & 8=3; 

jawaban no 3,4 &5=4) 

3. Proses bersalin 

sesuai jawaban pertanyaan C2 (d=1; c=2; b=3; a=4) 

4. Pengeluaran 

sesuai jawaban pertanyaan A14 (a=1; b=2; c=3; d&e=4) 

5. Jam kerja 

sesuai jawaban pertanyaan A14 (d=1; c=2; b=3; a=4) 

Gaya Hidup : 

1. Kebiasaan makan 

sesuai jawaban pertanyaan D14 (jumlah 3-4=4; jumlah 5-6=3; jumlah 7=2; jumlah 8-9=1) 

2. Kebiasaan olahraga 

sesuai jawaban pertanyaan E2 (jawaban a=2, jawaban b=3, jawaban c=1) 

(jumlah 3-4=1; jumlah 5-6=2; jumlah 7=3; jumlah 8-9=4) 

3. Kebiasaan rekreasi 

sesuai jawaban pertanyaan E5 (jawaban a=2, jawaban b=3, jawaban c=4; jawaban d=1) 

(jumlah 3-4=1; jumlah 5-6=2; jumlah 7-9=3; jumlah 10-12=4) 

Pola Konsumsi : 

1. Pola konsumsi susu 

sesuai jawaban pertanyaan D2 (jumlah 3-4=1; jumlah 5-6=2; jumlah 7=3; jumlah 8-9=4) 

2. Pola konsumsi sayur 

sesuai jawaban pertanyaan D9 (jumlah 3=1; jumlah 4-5=2; jumlah 6-8=3; jumlah 9-12=4) 

3. Pola konsumsi daging 

sesuai jawaban pertanyaan D11 (jumlah 1-4=1; jumlah 5-7=2; jumlah 8-10=3; jumlah 11-

15=4) 

4. Pola komsumsi buah 

sesuai jawaban pertanyaan D13 (jumlah 1-3=1; jumlah 4-6=2; jumlah 7-9=3; jumlah 10-

12=4) 

5. Pola konsumsi penyedap 

sesuai jawaban pertanyaan D15 (jumlah 3-4=1; jumlah 5-6=2; jumlah 7=3; jumlah 8-9=4) 
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LAMPIRAN 4 

KUESIONER 

A. IDENTITAS RESPONDEN : 
1. Usia saat hamil anak terakhir :…………….th 
2. Anak terakhir, hamil anak ke : ………... 
3. Pendidikan terakhir  

a. setingkat SD atau dibawahnya   
b. SMP atau setingkatnya  
c. SMU atau setingkatnya  
d. Diploma atau setingkatnya (D1/ D2/ D3)  
e. Sarjana atau setingkatnya (D4/ S1)   
f. S2 atau setingkatnya    
g. S3 atau setingkatnya 

4. Posisi dalam pekerjaan  
a. setingkat staff administratif  
b. Staff Profesional    
c. setingkat supervisor  
d. setingkat Manager    
e. setingkat Direksi atau diatasnya 
f. lainnya, sebutkan.......................... 

5. Rata-rata lama  perjalanan dinas  : 
a. tidak pernah  
b. 1-2 hari   
c. 3-4 hari  
d. 5-6 hari  
e. >6 hari 

6. Pekerjaan : 
Pekerjaan di dalam ruangan (rata-rata lebih dari 5 jam dalam 1 hari) : 
* Pekerjaan di dalam ruangan kantor 

a. Sebagian besar pekerjaan dikerjakan dengan kondisi duduk (> 5 jam dalam 
sehari) 

b. Sebagian besar pekerjaan dikerjakan dengan kondisi berdiri/ berjalan (> 5 jam 
dalam sehari) 

* Pekerjaan di pabrik 
c. Sebagian besar pekerjaan dikerjakan dengan kondisi   duduk (> 5 jam dalam 

sehari) 
d. Sebagian besar pekerjaan dikerjakan dengan kondisi berdiri/ berjalan (> 5 jam 

dalam sehari) 
*  Pekerjaan di luar ruangan (rata-rata lebih dari 5 jam dalam 1   hari) : 

e. sebagai Sales/ Marketing/ sejenisnya 
f. dibidang teknik (misalnya : civil engineer, wartawan/ reporter)  

 
7. Jam kerja rata-rata setiap hari kerja (termasuk 1 jam istirahat) : 

a. < 6 jam kerja    
b. > 6 jam kerja – 8 jam kerja    
c. > 8 jam kerja -  10 jam kerja 
d. > 10 jam kerja 

 
8. Waktu kerja dominan : 

a. Pagi hingga sore hari   
b. Siang hingga malam hari 
c. Malam hingga pagi hari   
d. Tidak menentu karena rolling shift 
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9. Jarak rumah ke tempat kerja ? 

a. < 10 km   
b. > 10 km – 20 km  
c. > 20 km – 30 km  
d. > 30 km 

 
10. Lama perjalanan saat berangkat ke tempat kerja/ pulang dari tempat kerja ? 

a. < 1 jam   
b. > 1 jam – 1,5 jam    
c. > 1,5 jam – 2 jam  
d. > 2 jam 

 
11. Transportasi yang paling sering digunakan dari rumah ke tempat kerja? 

a. Motor (pribadi atau ojek)   
b. Mobil pribadi 
c. Bus Umum       
d. Kereta 
e. Jalan kaki 

 
12. Berapa lama waktu cuti pasca melahirkan yang Ibu lakukan? 

a. < 1 bulan   
b. > 1 – 2 bulan  
c. >2 – 3  bulan  
d. > 3 bulan, sebutkan : ................ 

 
13. Golongan Darah 

a. A   
b. AB   
c. B   
d. O   
e. Tidak tahu 

 
14. Pengeluaran rutin/bulan untuk keluarga 

a. < Rp. 1.000.000,-     
b. > Rp. 1.000.000,- – Rp. 2.000.000,- 
c. > Rp. 2.000.000,- – Rp. 3.000.000,-   
d. > Rp. 4.000.000,- – Rp. 5.000.000,- 
e. > Rp. 5.000.000,-   

 
15. Alokasi anggaran tabungan keluarga dan atau asuransi per bulan : 

a. < Rp. 500.000,- 
b. > Rp. 500.000,- – Rp. 1.000.000,-   
c. > Rp. 1.000.000,- 
d. tidak tentu ada 

 
16. Apakah Ibu memiliki penyakit/ kelainan bawaan dibawah ini : 

a. Asma    
b. Alergi     
c. Hepatitis   
d. Thalasemia     
e. Toxoplasma/ Rubella   
f. Tidak ada penyakit/kelainan 
g. Lainnya, sebutkan............ 
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17. Apakah Ibu memiliki halangan untuk makan makanan tertentu? 
a. Ya, sebutkan..................      
b. Tidak 

 
 

B. KELANCARAN ASI : 
1. Apakah Ibu mengetahui manfaat ASI bagi bayi Ibu ? 

a. Ya    
b. Tidak 

 
2. Apa yang Ibu pahami tentang pengertian ASI eksklusif ?  

a. pemberian ASI disertai minuman lain pada bayi sampai 6 bulan 
b. pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain (termasuk air putih) 

pada bayi sampai 6 bulan 
c. pemberian ASI disertai makanan dan minuman lain pada bayi sampai 6 bulan 

 
3. Apakah ASI keluar sampai dengan usia 6 bulan setelah bayi dilahirkan 

b. Ya, ASI keluar lancar sampai 6 bulan   
c. ASI keluar lancar hanya beberapa bulan saja             (< 6 bulan) 
d. Ya, ASI keluar tetapi tidak banyak atau tidak lancar 
e. ASI tidak keluar sama sekali atau sangat sulit keluar 
 

4. Bagaimana pola pemberian ASI kepada bayi Ibu sampai usia 6 bulan ini ? 
a. ASI saja sampai dengan bayi berusia 6 bulan 
b. ASI disertai minuman lain (misal susu, air putih)  
c. ASI disertai minuman dan makanan lain (misal susu, bubur bayi, juice buah) 
d. Tidak memberikan ASI sama sekali 

 
Jika pada nomor 4 menyertakan minuman lain dan atau makanan lain langsung ke 
nomor 5 
Jika pada nomor 4 tidak menyertakan minuman lain dan atau makanan lain langsung 
ke nomor 6 
 
5. Pemberian makanan atau minuman pada bayi selain ASI. 

A. Dasar pemilihan jenis susu/makanan untuk bayi atas rekomendasi : (boleh menyebut 

lebih dari satu jawaban) :  
a. Pribadi (Ibu/ Ayah bayi)   
b. Keluarga/ Kerabat   
c. Dokter     
d. Bidan    
e. Lainnya, ................... 

 
B. Dasar pemilihan jenis bubur/makanan yang dikonsumsi bayi atas rekomendasi 

:(boleh menyebut lebih dari satu jawaban) : 
a. Pribadi (Ibu/ Ayah bayi)   
b. Keluarga/ Kerabat   
c. Dokter     
d. Bidan    
e. Lainnya, ..................     
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6. Jika pada pertanyaan nomor 4 pilihan ibu ”a” maka jawab pertanyaan 6A, sedangkan 
jika pada pertanyaan nomor 4 jawaban ibu ”b”, ”c”, atau  ”d” maka jawab pertanyaan 6B. 
A. Ibu memberikan ASI eksklusif, alasannya (boleh memilih lebih dari satu jawaban): 

a. Murah 
b. ASI keluar banyak atau cukup 
c. Untuk kekebalan tubuh bayi 
d. Kandungan gizinya 
e. Mengurangi resiko kanker payudara pada ibu 
f. Menjarangkan kehamilan 

 
B. Ibu tidak memberikan ASI eksklusif, alasannya (boleh memilih lebih dari satu 

jawaban): 
a. ASI tidak keluar atau sedikit sekali 
b. ASI tidak mencukupi kebutuhan bayi 
c. Tidak sempat memberikan ASI 
d. Merusak penampilan 
e. Mempunyai penyakit/kelainan tertentu, sebutkan......... 
f. Mengkonsumsi obat – obatan yang tidak dianjurkan untuk ibu menyusui 
g. Kelainan fisik pada puting payudara 

 
C. PROSES KELAHIRAN 
1. Bagaimana proses kelahiran anak terakhir ? 

a. Kelahiran Normal 
b. Kelahiran dengan Operasi karena : (pilih salah satu) 

i. Atas saran dokter 
ii. Atas keinginan sendiri/ keluarga  

 
2. Dimana Ibu melakukan proses persalinan anak Ibu yang terakhir ? 

a. Rumah Sakit  
b. Klinik Bersalin  
c. Bidan   
d. Rumah dengan bantuan dukun beranak 

 
3. Apakah Ibu pernah mendengar mengenai klinik laktasi ? 

a. Ya    
b. Tidak 

 
4. Apakah rumah sakit/klinik/tempat berobat yang sering Ibu kunjungi mempunyai klinik 

laktasi ? 
a. Ya, Sebutkan nama RS: ........    
b. Tidak, Sebutkan nama RS :.............. 
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D. KONSUMSI 

No 
Perilaku/ 

Kebiasaan 
Hamil 

Pasca Kelahiran 
(masa cuti) 

Pasca 
Kelahiran 
(setelah  

masa cuti) 

1 Merek susu yang 
dikonsumsi 
 

   

2 Frekuensi 
konsumsi susu 
dalam 1 hari 

a. tidak pernah 
b. 1-2  
c. >=3 

a. tidak pernah 
b. 1-2 
c. >=3 

a. tidak pernah 
b. 1-2  
c. >=3 

3 Apakah susu dibuat 
dan dikonsumsi 
sesuai aturan 
penyajian  
 

a. Ya 
b. Kadang 
c. Tidak 

a. Ya 
b. Kadang 
c. Tidak 

a. Ya 
b. Kadang 
c. Tidak 

4 Obat-obatan yang 
dikonsumsi (nama/ 
merek/jenis) 
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No 
Perilaku/ 

Kebiasaan 
Hamil 

Pasca 
Kelahiran 

(masa cuti) 

Pasca 
Kelahiran 
(setelah  

masa cuti) 

5 Apakah anda 
menggunakan oral 
kontrasepsi (pil 
KB) ? 

       
      a. Ya  
      b.Tidak 

       
       a. Ya  
       b.Tidak 

6 Vitamin/supplemen 
yang dikonsumsi 
(nama/ merek/ 
kandungannya) 

   

7 Tujuan 
mengkonsumsi 
vitamin 

 
 

  

8 Sayuran yang 
sering dikonsumsi 
(hampir setiap 
minggu) 

   

9 Cara penyajian 
sayur yang paling 
sering  (pilih 2 
macam tersering): 

a. di kukus  
b. di rebus/  
    berkuah 
c. di tumis  
d. mentah/    
    lalapan 

a. di kukus  
b. di rebus/     
    berkuah 
c. di tumis  
d. mentah/  
    lalapan 

a. di kukus  
b. di rebus/  
    berkuah 
c. di tumis  
d. mentah/    
    lalapan 

10 Ikan / daging yang 
paling sering 
dikonsumsi 
(hampir setiap 
minggu) → contoh 
jawaban : ikan 
bandeng, daging 
sapi,daging ayam, 
ikan kembung,dll 

   

11 Cara penyajian 
ikan/ daging yang 
paling sering (pilih 
2 macam 
tersering): 
 

a. digoreng 
b. dibakar 
c. dikuah  
    bersantan 
d. dikuah bening 
e. dikukus 

a. digoreng 
b. dibakar 
c. dikuah 
    bersantan 
d. dikuah bening 
e. dikukus 

a. digoreng 
b. dibakar 

c.   c. dikuah 
          bersantan 

d. dikuah bening 
e. dikukus 

12 Buah-buahan yang 
paling sering 
dikonsumsi 
(hampir setiap  
minggu) 
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No 
Perilaku/ 

Kebiasaan 
Hamil 

Pasca 
Kelahiran 

(masa cuti) 

Pasca  
Kelahiran 
(setelah  

masa cuti) 
13 Cara penyajian 

buah yang paling 
sering   
(pilih 2 macam 
tersering): 
 

a. di makan langsung 

b. di blender/ jus ber 
ampas 

c. diambil sarinya / 
jus tanpa ampas 

d. puding/ sop buah 
atau semacamnya 

a. di makan 
langsung 

b. di blender/ jus  
ber ampas 

c. diambil sarinya / 
jus tanpa ampas 

d. puding/ sop 
buah atau 
semacamnya 

a. di makan langsung 

b. di blender/ jus  ber 
ampas 

c. diambil sarinya jus 
tanpa ampas 

d. puding/sop buah 
atau semacamnya 

14 Kebiasaan makan : a. Selalu makan 
masakan dari 
rumah 

b. Makan masakan 
dari rumah dan 
sesekali membeli 
makanan dari luar 
rumah 

c. Hampir setiap hari 
makan masakan 
dengan membeli di 
luar rumah 
(setidaknya 5 
hari/minggu 2x 
sehari) 

a. Selalu makan 
masakan dari 
rumah 

b. Makan masakan 
dari rumah dan 
sesekali membeli 
makanan dari 
luar rumah 

c. Hampir setiap 
hari makan 
masakan dengan 
membeli di luar 
rumah 
(setidaknya 5 
hari/minggu 2x 
sehari) 

a. Selalu makan 
masakan dari 
rumah 

b. Makan masakan 
dari rumah dan 
sesekali membeli 
makanan dari luar 
rumah 

c. Hampir setiap hari 
makan masakan 
dengan membeli di 
luar rumah 
(setidaknya 5 
hari/minggu 2x 
sehari) 

15 Jika memiliki 
kebiasaan makan 
masakan dari 
rumah (pada 
nomor 15), apakah 
menambahkan 
penyedap rasa? 

a. Ya 
b. Kadang/    

Jarang 
c. Tidak 
 

a. Ya 
b. Kadang/    

Jarang 
c. Tidak 
 

a. Ya 
b. Kadang/    

Jarang 
c. Tidak 
 

16 Jika menambahkan 
penyedap rasa 
(pada nomor 16), 
apa mereknya? 
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E. OLAHRAGA DAN REKREASI 

No 
Perilaku/ 

Kebiasaan 
Hamil 

Pasca 
Kelahiran 

(masa cuti) 

Pasca 
Kelahiran 
(setelah 

masa cuti) 
1 Jenis olah raga 

Contoh jawaban : 
jalan, erobik, 
senam hamil, 
senam nifas, 
bodylanguage, dll 

 
 

  

2 Frekuensi ber 
olahraga dalam 1 
minggu 

a. 1-2 kali 
b. 3-4 kali 
c. Tidak sama 

sekali 

a. 1-2 kali 
b. 3-4 kali 
c. Tidak sama 

sekali 

a. 1-2 kali 
b. 3-4 kali 
c. Tidak sama 

sekali 

3 Lamanya waktu 
yang diluangkan 
untuk 1x 
berolahraga 

a. < 30 menit 
b. 30-60 menit 
c. > 60 menit 
d. tidak sama 

sekali 

a. < 30 menit 
b. 30-60 menit 
c. > 60 menit 
d. tidak sama 

sekali 

a. < 30 menit 
b. 30-60 menit 
c. > 60 menit 
d. tidak sama 

sekali 

4 Jenis rekreasi  
Contoh jawaban : 
shopping, jalan-
jalan, wisata 
kuliner, ke tempat 
rekreasi/hiburan, 
berenang, dll 

 
 

  

5 Frekuensi rekreasi 
dalam 3 bulan 

a. 1-2 kali 
b. 3-4 kali 
c. > 4 kali 
d. tidak sama  
    sekali 

a. 1-2 kali 
b. 3-4 kali 
c. > 4 kali 
d. tidak sama   
    sekali 

a. 1-2 kali 
b. 3-4 kali 
c. > 4 kali 
d. tidak sama    
    sekali 

6 Hari kerja per 
minggu 

 
 

  

 
 

~ Terima Kasih ~ 

 

 


