
Manajemen Laktasi 

Pemberian ASI bergantung pada empat macam proses : 

1. Proses pengembangan jaringan penghasil ASI dalam payudara 

2. Proses yang memicu produksi ASI setelah melahirkan 

3. Proses untuk mempertahankan produksi ASI 

4. Proses sekresi ASI (refleks let down) 

Perkembangan jaringan penghasil ASI 

Proses ini dicapai dalam kehamilan dengan adanya rangsangan pada 

jaringan kelenjar serta saluran payudara oleh hormon-hormon estrogen, 

progesteron dan hormon laktogenik plasenta (Farrer, 2001). 

Memicu produksi ASI setelah melahirkan 

Setelah plasenta dilahirkan, penurunan produksi hormon dari organ 

tersebut terjadi dengan cepat. Hormon hipofise anterior, yaitu prolaktin, 

yang tadinya dihambat oleh kadar estrogen dan progesteron yang tinggi di 

dalam darah, kini dilepaskan. Prolaktin akan mengaktifkan sel- sel 

kelenjar payudara untuk memproduksi ASI. Dalam waktu 3-4 hari setelah 

bayi dilahirkan, produksi ASI sudah dimulai dan susu yang matur 

disekresikan pada akhir minggu pertama (Farrer, 2001). 

Mempertahankan produksi ASI dan refleks “let-down” pada eksresi ASI 

Proses ini bergantung pada hormon lain, yaitu oksitosin, yang dilepas 

dari kelenjar hipofise posterior sebagai reaksi terhadap pengisapan puting. 

Oksitosin mempengaruhi sel-sel mio-epitelial yang mengelilingi alveoli 

mammae sehingga alveoli tersebut berkontraksi dan mengeluarkan air 



susu yang sudah diskresikan oleh kelenjar mammae. Refleks let-down ini 

tidak terjadi karena tekanan negatif oleh pengisapan dan juga bukan 

karena payudara yang penuh, namun disebabkan oleh refleks neurogenik 

yang menstimulasi pelepasan oksitosin. 

Ibu menyusui akan mengalami refleks let-down sekitar 30-60 menit 

setelah bayi mulai menyusu. Refleks let-down dapat pula disebabkan oleh 

faktor-faktor yang murni kejiwaan, seperti mendengar tangisan bayi, 

berpikir tentang bayinya atau bahkan berpikir tentang bayinya atau bahkan 

berpikir tentang pemberian ASI sendiri. Sebaliknya, refleks tersebut dapat 

dihambat oleh kecemasan, ketakutan, perasaan tidak aman atau 

ketegangan. Faktor-faktor ini diperkirakan dapat menigkatkan kadar 

epinefrin dan neroinefrin dan selanjutnya akan mengambat transportasi 

oksitosin ke dalam payudara. Begitu produksi ASI sudah terjadi dengan 

baik, pengosongan sakus alveolaris mammae yang teratur akan 

mempertahankan produksi tersebut (Farrer, 2001). 

Mempersiapkan Pemberian ASI 

Cara terbaik dalam mempersiapkan pemberian ASI adalah keadaan 

kejiwaan ibu yang sedapat mungkin tenang dan tidak mengahadapi banyak 

permasalahan. Higiene perorangan dan kesejahteraan yang normal sangat 

penting, kebersihan tangan dan kuku jari tangan ibu atau orang lain yang 

akan merawat bayi juga ditekankan. Putting susu tidak boleh disentuh 

dengan tangan yang belum dicuci bersih dan saputangan tidak boleh 

digunakan sebagai ganjal di balik BH untuk menghentikan perembasan 



ASI. Bantalan disposabel kini sudah tersedia untuk keperluan ini dan 

dapat dikenakan dalam waktu yang relatif singkat jika perembasan ASI 

menimbulkan masalah. Ibu harus mengenakan pakaian yang tidak 

menghalangi pemberian ASI, jika gaun yang dikenakan harus dinaikkan 

dahulu ke atas untuk mengeluarkan payudara, maka cara ini tentunya tidak 

mengenakkan pada bagian bawah pakaian semacam ini bisa terdapat lokia. 

BH khusus untuk laktasi yang bersih dan dapat juga menyangga payudara 

harus dikenakan sepanjang siang serta malam harinya untuk memberikan 

kenyamanan dan mencegah statis air susu pada daerah-daerah payudara 

yang tergantung. Jika ibu tidak memiliki BH khusus semacam ini, ia dapat 

mengggunakan alat penguat (binder) untuk mengatasi untuk mengatasi 

masalah ini. BH untuk laktasi harus dapat dibuka dari depan dan talinya 

bisa diturunkan sebelum ibu menyusui bayinya. Tali tersebut dapat 

dipasang kembali setelah ibu selesai menyusui.  

 Prosedur membersihkan puting berbeda antara rumah sakit yang 

satu dan rumah sakit lainnya. Namun, selama puting berada dalam 

keadaan bersih, apakah dibersihkan dengan cara mengusapnya memakai 

air yang steril ataukah dibersihkan secara khusus dengan larutan 

pembersih, caranya tidak menjadi masalah. Setiap kerak atau air susu yang 

mengering dan setiap bekas krim/ salep yang dioleskan sebelumnya harus 

dibersihkan dengan hati-hati. Larutan alkohol tidak boleh dipakai untuk 

membersihkan puting karena dapat membuat puting menjadi kering dan 

mudah pecah-pecah. 



Bayi harus berada dalam keadaan bersih, tangan, mata, hidung, 

pakaian, popok dan selimut harus diperiksa dahulu sebelum bayi disusui. 

Perhatian terhadap semua detail ini akan membantu mengurangi 

kemungkinan infeksi pada payudara dan menghidari komplikasi lainnya 

(Farrer, 2001). 

 


