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Intisari 

Latar Belakang : Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia (2017), 

didapatkan hasil persentase balita usia 0-23 bulan menurut status gizi dengan 

indeks BB/U di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan status gizi 

buruk sebesar 3,44% dan meningkat menjadi 4,50%. Hal ini menjadi indikator, 

masih kurangnya pemantauan pola pemberian ASI ekslusif yang berpengaruh 

pada status gizi balita di Indonesia. 

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan riwayat pola 

menyusui dengan berat badan bayi berusia 0 sampai 6 bulan. 

Desain : Desain penelitian cross sectional. Sampel sebanyak 48 ibu yang 

memiliki bayi usia 6-12 bulan dengan teknik accidental sampling. Instrumen 

penelitian adalah kuesioner dan KMS bayi. Data dianalisis secara univariat dan 

bivariat dengan uji fisher exact.  

Hasil : Didapatkan nilai variabel pola menyusui dan variabel berat badan dengan 

nilai P value = 0,008 (< 𝛼= 0,05) dapat di simpulkan secara statistik ada 

hubungan antara pola menyusui dengan berat badan bayi usia 0-6 bulan.. 

Kesimpulan : Ada hubungan antara pola menyusui dengan berat badan bayi usia 

0-6 bulan.  
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Abstract 

 

Background of study : According to the data and information on health profile of 

Indonesia (2017), it is obtained that the percentage of infants in age of 0-23 

months based on the nutritional status with BB/U index in East Kalimantan has 

increased a poor nutritional status by 3.44% to 4.50%. This indicator showed that 

there was still lack of monitoring in the exclusive breastfeeding patterns that 

affect the nutritional status of toddlers in Indonesia. 

Objective: The study aimed to analyze the relationship of breastfeeding patterns 

with infant weight in age of 0 to 6 months. 

Design: The type of study was analytical research with cross sectional design. The 

samples were 48 mothers who have babies age of 6-12 months by using accidental 

sampling techniques. The instruments were questionnaires and KMS babies. The 

data is analyzed by using univariate and bivariate with the exact Fisher test.  

Result: It is obtained that the variable value of the breastfeeding pattern and the 

weight variable with P value = 0.008 (= 0.05) So, it can be concluded statistically 

that there was a relationship between breastfeeding patterns with infants aged of  

0-6 months. 

Conclusion: There was a relationship between breastfeeding patterns with infants 

aged of 0-6 months 
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A. PENDAHULUAN 

Cakupan pemberian ASI 

eksklusif di Afrika Tengah sebanyak 

25%, Amerika Latin dan Karibia 

sebanyak 32%, Asia Timur sebanyak 

30%, Asia Selatan sebanyak 47%, 

dan negara berkembang sebanyak 

46%. Secara keseluruhan, kurang 

dari 40 persen anak di bawah usia 

enam bulan diberi ASI Eksklusif 

(WHO, 2015). Hal tersebut belum 

sesuai dengan target WHO yaitu 

meningkatkan pemberian ASI 

eksklusif dalam 6 bulan pertama 

sampai paling sedikit 50%. Ini 

merupakan target ke lima WHO di 

tahun 2025 (WHO, 2014). 

Di Indonesia, cakupan 

pemberian ASI saja berdasarkan 

umurnya yaitu pada bayi umur 0 

bulan sebesar 52,7%, usia 1 bulan 

sebesar 48,7%, usia 2 bulan sebesar 

46%, usia 3 bulan sebesar 42,2%, 

usia 4 bulan sebesar 41,9%, usia 5 

bulan sebesar 36,6% dan usia 6 bulan 

sebesar 30,2% (Riskesdas, 2016). 

Sedangkan, menurut Profil 

Kesehatan Indonesia (2017) bayi 

yang telah mendapatkan ASI 

eksklusif sampai usia enam bulan 

adalah sebesar 29,5%. Hal ini belum 

sesuai dengan target Rencana 

Strategis Kementerian Kesehatan 

tahun 2015-2019 yaitu persentase 

bayi usia kurang dari 6 bulan yang 

mendapat ASI eksklusif sebesar 

50%. 

Menurut provinsi, cakupan 

ASI eksklusif pada bayi sampai usia 

6 bulan paling rendah berada di 

Sumatera Utara sebesar 12,4%, 

Gorontalo sebesar 12,5% dan paling 

tinggi di DI Yogyakarta sebesar 

55,4%. Sementara kondisi 

Kalimantan Timur didapatkan 

pemberian ASI Eksklusif sampai usia 

6 bulan sebesar 34,44% (Data dan 

Informasi Profil Kesehatan 

Indonesia, 2017). 

Data terakhir yang 

didapatkan berdasarkan persentase 

bayi yang mendapatkan ASI 

Eksklusif menurut Dinas Kesehatan 

Provinsi Kalimantan Timur (2017) 

didapatkan persentase bayi yang 

mendapat ASI Ekslusif 0-5 bulan 

sebesar 52,82 % dan yang menyusui 

sampai 6 bulan sebesar 36,44 %. 

Angka jelas belum mencapai target 

program nasional yang mewajibkan 

cakupan ASI eksklusif hingga 80%. 

Rendahnya pemberian ASI 
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merupakan ancaman bagi tumbuh 

kembang anak yang akan 

berpengaruh pada pertumbuhan dan 

perkembangan kualitas sumber daya 

manusia secara umum (Rahman, 

2017). 

Berdasarkan Data dan 

Informasi Profil Kesehatan Indonesia 

(2017), didapatkan hasil persentase 

balita usia 0-23 bulan menurut status 

gizi dengan indeks BB/U di Provinsi 

Kalimantan Timur mengalami 

peningkatan status gizi buruk sebesar 

3,44% dan meningkat menjadi 

4,50%. Hal ini menjadi indikator, 

masih kurangnya pemantauan pola 

pemberian ASI ekslusif yang 

berpengaruh pada status gizi balita di 

Indonesia. 

Menurut Profil Kesehatan 

Kota Samarinda (2017), persentase 

bayi yang diberi ASI Eksklusif 

semakin banyak dibanding dengan 

bayi yang tidak diberi ASI Eksklusif, 

yakni sebesar 76,3 % bayi yang 

diberi ASI eksklusif. Sebanyak 26 

Puskesmas di Kota Samarinda 

berdasarkan data Dinas Kesehatan 

Kota Samarinda Tahun 2017, bahwa 

jumlah kelahiran yang terbanyak 

adalah Puskesmas Temindung yaitu 

1.654 bayi. Berdasarkan Data 

Puskesmas Temindung Bulan April 

Tahun 2019, untuk data jumlah bayi 

usia 6-12 bulan pada bulan April 

berjumlah 91 bayi. 

Dari latar belakang diatas, 

menyatakan betapa pentingnya 

pemberian ASI eksklusif, maka 

penulis akan melakukan penelitian 

tentang “Hubungan Riwayat Pola 

Menyusui dengan Penambahan Berat 

Badan Bayi Usia 0-6 bulan di 

Puskesmas Temindung Tahun 2019”. 

 

B. METODE PENELITIAN  

Variabel yang dilibatkan 

dalam penelitian ini adalah variabel 

independen yaitu riwayat pola 

menyusui dan berat badan sebagai 

variabel dependen. Pengambilan data 

dilakukan menggunakan kuisioner 

dan menggunakan lembar observasi 

dengan melihat berat badan pada 

KMS bayi. Peneliti mengumpulkan 

ibu yang memilki bayi usia 6-12 

bulan kemudian diberikan kuisioner. 

Sebelumnya, untuk memastikan 

bahwa responden penelitian ini 

memenuhi kriteria inklusi, peneliti 

melakukan wawancara sekilas 

terhadap responden. Responden dari 
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penelitian ini adalah ibu yang 

memiliki bayi usia 0-6 bulan 

sebanyak 48 responden. Pengambilan 

sampel menggunakan metode 

accidental sampling. Peneliti 

menjelaskan bahwa kegiatan 

pengambilan data ini tidak akan 

mempengaruhi penilaian terhadap 

responden dan menekankan bahwa 

identitas responden tetap terjaga. 

Semua responden telah mengisi 

inform consent sebelum mereka 

mengisi kuesioner yang dibagikan 

oleh peneliti.  

Dari kuisioner karakteristik 

pola menyusui diperoleh nilai uji 

validitas r hitung > 0,468 dan nilai 

reliabilitas alpha cronbach’s 0,976. 

Data kuantitatif yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan retrospektif. 

C.  HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Tabel 1: Distribusi Frekuensi 

Berdasarkan Karakteristik Ibu 

dan Bayi 

Karakteristik 
Frekuensi Persentase 

(n) (%) 

Umur Ibu 

< 20 tahun 

20 - 35 tahun 

>35 tahun 

 

1 

44 

3 

 

2,1 

91,7 

6,2 

   

Pendidikan 

Tidak tamat 

SD/Tamat 

SD 

Tamat SMP 

Tamat SMA 

Perguruan 

Tinggi 

3 

7 

28 

10 

6,2 

14,6 

58,3 

20,8 

Pekerjaan 

Tidak 

Bekerja 

Pegawai 

Swasta 

 

38 

10 

 

79,2 

20,8 

Jenis 

Kelamin 

Bayi 

Laki-laki 

Perempuan 

 

23 

25 

 

79,2 

20,8 

Usia Bayi 

6   bulan 

7   bulan 

8   bulan 

9   bulan 

10 bulan 

11 bulan 

12 bulan 

 

3 

7 

3 

13 

3 

6 

13 

 

6,2 

14,6 

6,2 

27,1 

6,2 

12,5 

27,1 

Berat Badan 

Usia 5 bulan 

5,0 kg-5,9 kg 

6,0 kg-6,9 kg 

7,0 kg-7,9 kg 

8,0 kg-8,9 kg 

 

14 

20 

13 

1 

 

29,2 

41,7 

27,1 

2,1 

Berat Badan 

Usia 6 bulan 

5,0 kg-5,9 kg 

6,0 kg-6,9 kg 

7,0 kg-7,9 kg 

8,0 kg-8,9 kg 

9,0 kg-9,9 kg 

 

9 

21 

13 

4 

1 

 

18,8 

53,8 

27,1 

8,3 

2,1 

Jumlah 48 100 

Sumber data primer 2019   

Berdasarkan tabel 4.1 hampir 

seluruhnya (91,7%) ibu berusia 20-

35 tahun dan sebagian kecil umur ibu 
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< 20 tahun (2,1%). Sebagian besar 

memiliki latar belakang pendidikan 

Tamat SMA (58,3%) dan sebagian 

kecil pendidikan Tamat SD (6,2%). 

Hampir seluruhnya ibu tidak 

bekerja/ibu rumah tangga (79,2%) 

dan hampir sebagian pekerjaan 

pegawai swasta (20,8%). Sebagian 

berjenis kelamin perempuan (52,1%) 

dan hampir sebagian (47,9%)  

berjenis kelamin laki-laki, hampir 

sebagian bayi (27,1%) berusia 9,12 

bulan dan sebagian kecil (12,5%) 

berusia 6,8 dan 10 bulan. Hampir 

sebagian (41,7%) bayi berusia 5 

bulan memiliki berat badan 6,0-6,9 

kg. Dan, bayi yang berusia 6 bulan 

hampir sebagian (43,8%) memilki 

berat badan 6,0-6,9 kg. 

Tabel 2: Distribusi Frekuensi 

Berdasarkan Pola Menyusui 

No Pola 

Menyusui 

Frekuensi Persentasi 

(%) 

1 Pola 

Menyusui 

Baik 

31 64.6 

2 Pola 

Menyusui 

Tidak Baik 

17 35.4 

 Jumlah 48 100 

Sumber Data Primer 2019 

Berdasarkan Tabel 2, 

sebagian besar (64,6%) responden 

memiliki pola menyusui yang baik 

dan hampir sebagian (35,4%) 

memiliki pola menyusui yang tidak 

baik. 

Tabel 3: Distribusi Frekuensi 

Berdasarkan Perubahan Berat 

Badan 

No Perubahan 

Berat Badan 

Frekuensi Persentasi 

(%) 

1 Naik 42 87.5 

2 Tidak Naik 6 12.5 

 Jumlah 48 100 

Sumber Data Primer 2019  

Berdasarkan Tabel 3, hampir 

seluruhnya (87,5%) bayi usia 6 bulan 

mengalami kenaikan berat badan dan 

sebagian kecil (12,5%) berat badan 

usia 6 bulan tidak naik. 

Tabel 4: Analisa Bivariat 

Hubungan antara pola menyusui 

dan perubahan berat badan bayi 

usia 0-6 bulan 
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Berdasarkan hasil analisis 

bivariat dengan uji fisher exact pada 

Tabel 4.8 diatas, menunjukkan 

bahwa hasil uji nilai P value = 0,008 

(< 𝛼= 0,05). Dengan demikian H0 

ditolak, hal ini menunjukkan secara 

statistik ada hubungan antara pola 

menyusui dengan berat badan bayi 

usia 0-6 bulan. Nilai Odd Ratio: 14,8 

(2,133-102,714). Artinya bahwa bayi 

yang mendapatkan pola menyusui 

yang baik memiliki OR 14 kali lebih 

besar dibandingkan dengan bayi 

yang pola menyusui yang tidak baik. 

 

PEMBAHASAN 

1. Analisa Bivariat 

Hubungan antara pola 

menyusui dan berat badan bayi 

usia 0-6 bulan 

Pada penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa ada 

hubungan antara pola menyusui 

dengan berat badan bayi usia 0-6 

bulan, terbukti dengan nilai p value = 

0,008 (< 𝛼= 0,05, RR= 14.800.  

 

Artinya bahwa bayi yang 

mendapatkan pola menyusui yang 

baik memiliki OR 14,8 kali lebih 

besar dibandingkan dengan bayi 

yang pola menyusui tidak baik.  

Dari data 48 responden yang 

diteliti, didapatkan hasil bahwa 

terdapat 37 bayi dengan pola 

menyusui yang baik mengalami 

kenaikan berat badan. Hasil 

penelitian menunjukkan pola 

menyusui yang baik mengalami 

kenaikan berat badan sebanyak 

(66,7%) dan yang tidak naik 

sebanyak (27,8%). Hasil penelitian 

ini sesuai dengan Novianti (2016) 

yang mengatakan bahwa pemberian 

ASI Ekslusif, frekuensi dan durasi 

menyusui berhubungan secara 

signifikan dengan kenaikan berat 

badan bayi.  

Hal ini bisa terjadi karena 

pola menyusui yang baik didasarkan 

pada pola pemberian ASI Eksklusif 

yang merupakan model kebiasaan 

ibu menyusui dalam pemberian ASI 

Pola Menyusui 
Naik Tidak Naik 

p-value 
N % N % 

Baik 37 66,7 2 27,8 

0,008 Tidak Baik 5 33,3 4 72,2 

Total 42 100 6 100 
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meliputi teknik atau cara menyusui, 

pemberian ASI lama dan frekuensi 

menyusui (Depkes RI, 2010). 

Dengan uji fisher exact, 

menunjukkan bahwa hasil uji nilai P 

value = 0,008 (< 𝛼= 0,05). Dengan 

demikian H0 ditolak, hal ini 

menunjukkan secara statistik ada 

hubungan antara pola menyusui 

dengan berat badan bayi usia 0-6 

bulan di wilayah kerja Puskesmas 

Temindung Tahun 2019. 

Hasil penelitian ini 

bertentangan dengan Mariani (2015) 

yang menyatakan dengan 

menggunakan formulasi korelasi 

Spearman, bahwa nilai p (0,815) > 

0,05, menunjukkan frekuensi dan 

durasi menyusui tidak berhubungan 

dengan berat badan bayi. Hal itu 

dikarenakan bayi memiliki durasi 

menyusui yang berbeda-beda sesuai 

pola hisap bayi (Arief, 2011). 

Untuk hasil penelitian 

mengenai pola menyusui baik, tetapi 

berat badannya tidak naik sebanyak 

(27,8%). Hal itu dikarenakan, saat  

wawancara pada ibu hal ini 

disebabkan karena pada saat itu bayi 

sedang mengalami batuk pilek 

sehingga berat badan bayi turun dari 

bulan sebelumnya. Hal ini sesuai 

dengan teori Supariasa (2012) bayi 

yang sedang sakit maka gizi yang 

dimakannya akan digunakan terlebih 

dahulu untuk mengatasi berbagai 

penyakit tadi, kemudian sisanya baru 

digunakan untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya sehingga bayi 

tertentu terhambat dalam kenaikan 

berat badan/tumbuh kembangnya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian 

Puspitasari (2014) bahwa masih ada 

bayi dengan status gizi kurang 

walaupun sudah diberikan pola 

pemberian ASI Ekslusif yang baik. 

Hal ini disebabkan karena berbagai 

faktor misalnya ditimbulkan oleh 

penyakit infeksi, seperti ISPA dan 

diare. 

Sedangkan untuk hasil 

penelitian lain, mengenai adanya 

pola menyusui yang tidak baik tetapi 

berat badan naik sebanyak (33,3%) 

disebabkan karena faktor genetik 

dapat dilihat dari orangtuanya 

dengan berat badan berlebih/obesitas. 

Hal ini sesuai dengan teori Febriyani 

(2014) yang menyatakan bahwa 

parenteral fatness merupakan faktor 

genetik yang berperan besar, anak 

yang obesitas biasanya berasal dari 
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keluarga yang obesitas. Obesitas 

sudah dapat terjadi sejak bayi. Hal 

ini sejalan dengan penelitian 

Puspitasari (2014) bahwa ada bayi 

dengan status gizi berlebih walaupun 

diberikan ASI Ekslusif yang 

disebabkan oleh faktor genetic 

sebagai salah satu penentu dari status 

gizi pada bayi atau anak karena 

umumnya pada anak dengan status 

gizi lebih kemungkinan dipengaruhi 

oleh orangtuanya. 

Perbedaan ini terlihat dari 

hasil analisa bivariat, dimana bayi 

dengan pola menyusui yang baik, 

lebih banyak mengalami kenaikan 

berat badan sebanyak (66,7%) 

dibandingkan yang tidak naik 

sebanyak (27,8%). Ini menunjukkan 

dengan diberikannya pola menyusui 

yang baik berpengaruh terhadap 

pertumbuhan atau berat badan bayi 

lebih baik dibandingkan bayi yang 

tidak diberikan pola menyusui yang 

baik.  

Dari hasil penelitian ini, 

dapat menunjukkan bahwa bayi yang 

diberikan pola menyusui yang baik 

kemungkinan lebih besar mengalami 

kenaikan berat badan dibandingkan 

yang tidak diberikan pola menyusui 

yang baik. Walaupun ada yang 

mengalami kenaikan, padahal pola 

menyusuinya baik maupun yang pola 

menyusui tidak baik tetapi tetap 

mengalami kenaikan berat badan. 

Hal tersebut merupakan karena 

berbagai faktor.  Sehingga pola 

menyusui yang baik merupakan 

kategori pola pemberian ASI 

Ekslusif yang penting bagi 

pertumbuhan terutama berat badan 

bayi usia 0-6 bulan. Karena dengan 

pemberian pola menyusui yang baik, 

bayi akan tumbuh secara optimal dan 

sesuai dengan berat badan yang 

ideal. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Karakteristik ibu meliputi umur, 

pendidikan, dan pekerjaan bahwa 

hampir seluruhnya ibu berusia 

20-35 tahun, sebagian besar 

memiliki latar belakang 

pendidikan Tamat SMA, dan 

hampir seluruhnya ibu tidak 

bekerja/ibu rumah tangga. 

2. Karakteristik bayi meliputi jenis 

kelamin, usia, berat badan usia 5 

bulan, berat badan usai 6 bulan 

bahwa sebagian berjenis kelamin 
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perempuan, hampir sebagian bayi 

berusia 9 dan 12 bulan serta 

hampir sebagian berat badan bayi 

usia 5 dan 6 bulan 5,0-6,0 kg. 

3. Pola menyusui ibu yang memiliki 

bayi usia 0-6 bulan bahwa 

sebagian besar responden 

memiliki pola menyusui yang 

baik. 

4. Perubahan berat badan usia 0-6 

bulan bahwa hampir seluruhnya 

bayi usia 6 bulan mengalami 

kenaikan berat badan. 

5. Ada hubungan antara pola 

menyusui dengan berat badan 

bayi usia 0-6 bulan.  

Saran  

1. Bagi responden diharapkan tidak 

hanya mengetahui tentang pola 

menyusui namun dapat 

melakukan pola menyusui yang 

baik pula. 

2. Bagi peneliti lainnya dapat 

menjadikan hasil penelitian ini 

sebagai bahan acuan dan 

perbandingan untuk melakukan 

penelitian lanjutan yang 

membahas terkait faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi dan 

berhubungan dengan pola 

menyusui. 

3. Bagi Puskesmas dan tenaga 

kesehatan untuk dapat dapat 

membuat program terkait tindakan 

promotif dan preventif mengenai 

pemantauan ASI Ekslusif 

terutama juga membahas 

didalamnya mengenai pola 

menyusui sehingga masyarakat 

mengetahui pola menyusui yang 

baik. 
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