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Abstrak 
ASI (Air Susu Ibu) merupakan asupan yang sangat penting bagi bayi. Organisasi 

WHO (World Health Organization)  dan UNICEF merekomendasikan  pemberian ASI 
secara ekslusif semenjak lahir sampai usia 6 bulan pertama agar bayi mencapai 
pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan secara optimal (WHO, 2016). Berdasarkan 
data yang dikumpulkan IBFAN (International Baby Food Action Network) 2014, Indonesia 
menduduki peringkat ke tiga terbawah dari 51 negara di dunia yang mengikuti penilaian 
status kebijakan dan program pemberian makan bayi dan anak (Infant-Young Child 
Feeding) (UNICEF , 2011). Cakupan ASI eksklusif di Indonesia sebesar 65,16% 
kemudian di DIY 76,17%. Adapun target pencapaian ASI Eksklusif di Indonesia adalah 
sebesar 90%. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menyebutkan bahwa cakupan ASI di 
Kabupaten Sleman mencapai 82,62%. Pepaya muda (Carica papaya L) merupakan 
salah satu laktogogum alternative yang tepat untuk di manfaatkan oleh masyarakat 
(Utami, 2011). Disamping itu, papaya muda (Carica Papaya L) mengandung saponin, 
alkaloid, mineral, vitamin dan enzim. Buah papaya muda memberikan efek  
meningkatkan jumlah dan diameter kelenjar mamae. Getah (Lateks) dari buah papaya 
muda memiliki efek sama dengan oksitosin pada uterus. Hormon prolactin dan oksitosin 
berperan dalam peningkatan produksi air susu (Yuktiana, 2011). 
 Konsumsi carica papaya L merupakan salah satu upaya memperbanyak produksi 
ASI. Penelitian ini dilakukan di PMB Istri Utami dan PMB Tutik Purwani Ngaglik Sleman 
Yogyakarta. Sampel penelitian adalah ibu Nifas yang tidak memiliki kontra indikasi ibu 
nifas yang tidak mempunyai alergi terhadap carica papaya L, ibu nifas yang menyusui, 
ibu nifas yang tidak mempunyai alergi terhadap carica papaya L. Sampel berjumlah 30 
ibu nifas yang di ambil secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
rata – rata pengeluaran ASI sebelum mengkonsumsi carica papaya L adalah 56,50 
dengan standar deviasi 5,07020 dan rata – rata setelah mengkonsumsi carica papaya L 
adalah sebesar 59,43 dengan standar deviasi 4,01440 dengan sig 0,000 < 0,05. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata – rata pengeluaran ASI sebelum dan sesudah 
mengkonsumsi carica papaya L adalah berbeda, artinya carica papaya L dapat 
meningkatkan sekresi dan jumlah pengeluaran ASI 
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Abstract 
ASI is a very important intake for babies. WHO (World Health Organization) and UNICEF 
organizations receive ASI exclusive assistance from birth to the age of the first 6 months 
so that babies achieve optimal growth, development and health (WHO, 2016) [1]. Based 
on 2014 data collected by IBFAN (International Baby Food Action Network), Indonesia 
collected the third lowest ranking from 51 countries in the world that received status 
assessments and infant and child feeding programs (UNICEF, 2011) [2]. Exclusive 
breastfeeding coverage in Indonesia amounted to 65.16% then in DIY 76.17%. The 
exclusive breastfeeding target in Indonesia is 90%. Sleman District Health Office states 
ASI in Sleman Regency reaches 82.62%. Young papaya (Carica papaya L) is one of the 
best lactogogum alternative to use by the community (Utami, 2011) [3]. Besides that, 
young papaya (Carica Papaya L) contains saponins, alkaloids, minerals, vitamins and 
enzymes. Young papaya has the effect of increasing the number and diameter of the 
mother. Latex from young papaya fruit has the same effect as oxytocin in the uterus. 
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Prolactin and oxytocin hormones are included in increasing milk production (Yuktiana, 
2011) [4]. 
Carica papaya L consumption  is an effort to increase milk production. This research was 
conducted at PMB Istri Utami and PMB Tutik Purwani Ngaglik Sleman Yogyakarta. The 
study sample was Nifas mothers who did not have controversy over postpartum mothers 
who did not have an argument against carica papaya L, postpartum mothers who 
questioned, postpartum mothers who did not have questions about carica papaya L. The 
study sample of 30 postpartum mothers could be taken using purposive sampling. The 
results showed that the average ASI before spending Carica papaya L was 56.50 with a 
standard deviation of 5.07020 and the average after buying carica papaya L was 59.43 
with a standard deviation of 4.01440 with sig 0.000 <0, 05 allowing It can be concluded 
that the average ASI before and after spending Carica papaya L is different, meaning 
carica papaya can increase the secretion and amount of added breast milk 
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PENDAHULUAN  
 ASI (Air Susu Ibu) merupakan asupan yang sangat penting bagi bayi. Organisasi 

WHO (World Health Organization)  dan UNICEF merekomendasikan  pemberian ASI 

secara ekslusif semenjak lahir sampai usia 6 bulan pertama agar bayi mencapai 

pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan secara optimal [1]. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan IBFAN (International Baby Food Action Network) 2014, Indonesia 

menduduki peringkat ke tiga terbawah dari 51 negara di dunia yang mengikuti penilaian 

status kebijakan dan program pemberian makan bayi dan anak (Infant-Young Child 

Feeding). Data Badan Kesehatan Dunia tahun 2016 masih menunjukkan rata-rata angka 

pemberian ASI eksklusif di dunia baru berkisar 38 persen [1]. Pada saat anak-anak 

mendekati ulang tahunnya yang ke dua, hanya 55% yang masih diberi ASI. Jika 

dibandingkan dengan target WHO yang mencapai 50%, maka angka tersebut masihlah 

jauh dari target. Berdasarkan data yang dikumpulkan International Baby Food Action 

Network (IBFAN) 2014, Indonesia menduduki peringkat ke tiga terbawah dari 51 negara 

di dunia yang mengikuti penilaian status kebijakan dan program pemberian makan bayi 

dan anak (Infant-Young Child Feeding) [2]. Cakupan ASI eksklusif di Indonesia sebesar 

65,16% kemudian di DIY 76,17%. Adapun target pencapaian ASI Eksklusif di Indonesia 

adalah sebesar 90% [5]. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menyebutkan bahwa 

cakupan ASI di Kabupaten Sleman mencapai 82,62% [6]  

 Salah satu faktor seorang ibu tidak dapat memberikan ASI eksklusif 

pada  banyinya yaitu pengeluaran ASI yang tidak lancar. Pengeluaran ASI yang tidak 

lancar ini dapat distimulasi dengan konsumsi carica papaya L. Berdasarkan penelitian 

[4]menyebutkan bahwa Pepaya muda (Carica Papaya L) merupakan salah satu 

latogogum alternatif yang dapat meningkatkan produksi ASI. Selain itu, carica papaya L 

juga mengandung saponin, alkaloid, mineral, vitamin dan enzim yang akan memberikan 

efek meningkatkan jumlah dan diameter kelenjar mamae. Getah dari papaya muda 

mempunyai efek yang sama dengan oksitosin pada uterus [7]. Hormon oksitosin juga di 

sebut hormone cinta [2].  



 Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

Efektivitas Carica Papaya L terhadap Pengeluaran ASI di PMB Istri Utami dan PMB Tutik 

Purwani Ngaglik Sleman Yogyakarta. 

 

BAHAN DAN METODE  

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan metode penelitian yang 

digunakan adalah eksperimen dan desain penelitian one group before and after 

intervention design atau pre and post test design.  Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan jumlah sampel 30 yang 

bertugas sebagai kelompok kotrol sekaligus kelompok intervensi. Instrumen yang 

digunakan adalah lembar observasi konsumsi carica papaya L dan lembar observasi 

pengeluaran ASI.  Konsumsi carica papaya L dilakukan dengan cara di sayur bening 

setiap 2 kali sehari sampai hari ke 7. Kemudian untuk pengeluaran ASI di nilai dengan 

menggunakan kuisioner. Analisis bivariate dalam penelitian ini menggunakan Pairet 

Sample t-test yang membandingkan antara sebelum diberikan intervensi dan sesudah 

diberikan intervensi dengan melihat normalitasnya.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Ngaglik adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Ngaglik merupakan kawasan penyangga 

pengembangan kota Yogyakarta kearah utara, dengan pusat pemerintahan terletak di Jl. 

Kaliurang Km. 10 Gondangan Sardonoharjo. Kecamatan Ngaglik terbagi dalam 5 desa, 

87 dusun, 222 Rukun Warga (RW), dan 657 Rukun Tetangga (RT), dengan luas wilayah 

kurang lebih 3.852 Ha. Kecamatan Ngaglik memiliki penduduk tidak kurang dari 78.707 

jiwa dengan 23.967 Kepala keluarga. 

Secara topografi, wilayah kecamatan Ngaglik terletak di wilayah lereng terbawah 

bagian selatan Gunung Merapi, dengan ketinggian 100-499 mdpl, dengan struktur 

wilayah miring dengan dataran lebih rendah di bagian selatan. Salah satu lahan PMB 

yang berada di wilayah Ngaglik adalah PMB Istri Utami dan Tutik Purwani. Berdasarkan 

alamat lengkap PMB Istri Utami berada di Jl. Damai No. 19 Mudal Sariharjo Ngaglik 

Sleman Yogyakarta dan PMB Tutik Purwani beralamat di Plumbon Sardonoharjo Ngaglik 

Sleman Yogyakarta.   

Analisis univariat dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui distribusi 

frekuensi karakteristik responden penelitian, yaitu : umur, pekerjaan, pendidikan terakhir, 

dan paritas. Kemudian untuk analisis bivariate untuk melihat adanya perbedaan 

responden sebelum diberikan carica papaya L dan sesudah diberikan carica papaya  L. 

Adapun hasil analisis univariat dan bivariate pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Penelitian 

No Karakteristik Frekuensi Presentase 

1 Umur    
 <20 Tahun  0 0 



 20 – 35 Tahun  24 80% 
 >35 Tahun  6 20% 
2 Pekerjaan    
 Tidak Bekerja  13 43,3% 
 Bekerja  17 56,7% 
3 Pendidikan Terakhir    
 Rendah (<SMA) 3 10% 
 Tinggi (≥SMA) 27 90% 
4 Paritas    
 Primipara  8 26,7% 
 Multipara 20 66,7% 
 Grandemultipara  2 6,7% 

  30 100% 

 

 Berdasarkan table 1.  Dapat dijelaskan bahwa keseluruhan responden berjumlah 

30. Adapun klasifikasi umur di dominasi oleh umur 20 – 35 tahun sebanyak 24 responden 

(80%), pekerjaan di dominasi oleh ibu bekerja sebanyak 17 responden (56,7%), 

pendidikan terakhir di dominasi dengan kategori tinggi yaitu ≥SMA sebanyak 27 

responden (90%),  dan paritas di dominasi oleh multipara sebanyak 20 responden 

(66,7%). 

Tabel 2. Perbedaan Pengeluaran ASI Sebelum dan Sesudah Intervensi 

 Mean  N Std. Deviasi  

Pretest 55,5000 30 5,07020 
Posttest 59,4333 30 4,01449 

 

 Berdasarkan table 2. Dapat dijelaskan bahwa rata – rata pengeluaran ASI ibu 

nifas sebelum diberikan Carica Papaya L sebesar 55,5000 dengan standar deviasi 

5,07020 dan rata – rata pengeluaran ASI ibu nifas setelah diberikan Carica Papaya L 

sebesar 59,4333 dengan standar deviasi 4,01440 

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Data Paired Sample T-Test 

 Mean Std. Deviation Df Sig (2-tailed) 

Pretest – 
Posttest  

-3,93333 3,78685 29 0,000 

 

 Berdasarkan table 3. Dapat dijelaskan bahwa dari hasil uji statistic diperoleh 

p.value 0,000 artinya p < alpa (0,05) dengan kesimpulan terdapat perbedaan yang 

bermakna antara sebelum di berikan carica papaya L dan sesudah diberikan carica 

papaya L pada ibu nifas di PMB Istri Utami dan PMB Tutik Purwani.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan (Murtiana, 2011) [8] yang menyebutkan bahwa 

buah papaya memiliki beberapa senyawa yang dapat meningkatkan produksi dan 

kualitas ASI. Disamping pada daunnya, akar, getah dan buah pepaya juga mengandung 

zat papayotin, karpain, kautsyuk, karposit,Laktagogum (dapat meningkatkan atau 

memperlancar pengeluaran air susu) dan vitamin. Buah pepaya merupakan jenis 

tanaman yang mengandung laktagogum memiliki potensi dalam menstimulasi hormon 

oksitoksin dan prolaktin seperti alkaloid, polifenol, steroid, flavonoid dan substansi lainnya 



paling efektif dalam meningkatkan dan memperlancar produksi ASI. Reflek prolaktin 

secara hormonal untuk memproduksi ASI, waktu bayi menghisap puting payudara ibu, 

terjadi rangsanganneorohormonal pada puting susu dan areola ibu. Rangsangan ini 

diteruskan ke hipofisis melalui nervos vagus, kemudian ke lobus anterior. Dari lobus ini 

akan mengeluarkan hormon prolaktin, masuk ke peredaran darah dan sampai pada 

kelenjar-kelenjar pembuat ASI. Kelenjar ini akan terangsang untuk menghasilkan ASI. 

Produksi laktasi atau menyusui adalah proses pembentukan ASI yang melibatkan 

hormone prolactin dan hormone oksitosin. Hormon prolactin selama masa kehamilan 

akan meningkat akan tetapi ASI belum keluar karena masih terhambat hormone estrogen 

yang tinggi. Dan saat melahirkan, hormone estrogen dan progesterone akan menurun 

dan hormone prolactin akan lebih dominan sehingga terjadi sekresi ASI [9]. Penelitian 

(Yolanda, 2015) juga menyebutkan bahwa dengan mengkonsumsi buah papaya akan 

meningkatkan berat badan anak [10]. Metode yang paling cocok untuk ekspresi ASI 

tergantung pada waktu sejak lahir, maka dari metode yang tepat dibutuhkan agar ASI 

dapat keluar dengan maksimal [11]. Pada seorang ibu yang menyusui dikenal 2 refleks 

yang masing-masing berperan sebagai pembentukan dan pengeluaran air susu yaitu 

refleks prolaktin dan refleks let down [12]. Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian 

ini juga adalah Muhartono, 2018 yang menunjukkan adanya nilai perbedaan rata – rata 

yang signifikan sebelum mengkonsumsi buah pepaya dan setelah mengkonsumsi buah 

pepaya terhadap jumlah produksi Asi [13]. 

 Berdasarkan pengamatan penelitian, efek konsumsi carica papaya L yang 

diberikan kepada ibu nifas menjadi salah satu faktor yang sangat signifikan terhadap 

percepatan pengeluaran ASI. Melihat kandungan carica papaya L yang sangat signifikan 

terhadap produksi ASI, maka wajar sekali ketika konsumsi carica papaya L diterapkan 

terhadap ibu nifas dapat menghasilkan pengeluaran ASI yang lebih banyak.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, mengacu pada 

tujuan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Konsumsi Carica Papaya L 

merupakan salah satu faktor terhadap pengeluaran ASI yang semakin meningkat, yang 

artinya terdapat efek yang signifikan antara konsumsi carica papaya L terhadap 

pengeluaran ASI pada ibu nifas di PMB Istri Utami dan PMB Tutik Purwani.  
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