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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Analisis ketahanan hidup atau analisis survival merupakan analisis yang 

dilakukan dengan pengamatan antar dua peristiwa dari awal waktu tertentu hingga 

muncul suatu kejadian. Metode Analisis ketahanan hidup yang sering digunakan 

adalah life table, kaplan meier, dan regresi cox. Metode life table digunakan 

apabila data berjumlah besar, dengan ide dasar membagi periode pengamatan ke 

dalam interval waktu yang lebih kecil. Sedangkan, metode kaplan meier tidak 

bergantung pada pembagian periode pengamatan menjadi interval waktu yang 

lebih kecil. Metode kaplan meier direkomendasikan jika data berjumlah kecil, 

sehingga hanya akan ada sejumlah kecil pengamatan di setiap interval waktu 

hidup. Kemudian, metode lain yaitu regresi cox digunakan apabila dalam 

penelitian terdapat variabel yang duga terkait dengan waktu bertahan hidup atau 

variabel yang ingin kendalikan (kovariat) (IBM Knowledge Center, 2003b) 

Penelitian yang menggunakan data dalam jumlah besar umumnya 

menggunakan metode life table. Analisis life table merupakan analisis terhadap 

suatu data waktu ketahanan sampai terjadinya suatu peristiwa. Data life table 

dapat berisi suatu peristiwa seperti orang sehat yang berkembang menjadi sakit, 

respon terhadap suatu treatment, pengobatan, kesembuhan, kekambuhan, ataupun 

kematian. Konsep data life table tersebut dapat dikatakan sebagai penggambaran 

waktu hingga timbulnya suatu peristiwa (event). Penggambaran waktu tersebut 

dilakukan dengan menggunakan grafik fungsi life table, metode persentil 
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(median) dari waktu timbulnya suatu kejadian. Analisis ini juga dapat digunkanan 

untuk membadingkan distribusi suatu peristiwa antar kelompok yang berbeda 

(Kuntoro, 2017). 

 Metode life table merupakan metode yang paling tua dalam 

menganalisis data survival. Penggunaan metode life table ini akan menghasilkan 

life table non parametrik dan dapat membandingkan lama waktu ketahanan dan 

risiko (hazard) antar 2 kelompok. Selain menampilkan kurva estimasi ketahanan, 

kurva tersebut juga mencatat median waktu ketahanan. Median waktu ketahanan 

(median survival time) merupakan nilai tengah waktu ketahanan untuk tiap grup 

atau kategori. Metode ini dikenal dengan nama metode Actuarial atau Cutler-

Ederer. Penggunaan metode ini dengan cara menentukan interval waktu yang 

dikehendaki. Pemilihan interval dilakukan dengan memperhitungkan karakteristik 

suatu peristiwa atau efek yang dipelajari, waktu dapat dalam hari, minggu, bulan, 

atau tahun (Hasyim and Prasetyo, 2017). 

Kelebihan life table dibandingkan metode analisis ketahanan hidup 

lainnya yaitu dapat digunakan untuk data dalam jumlah besar (data >100) dan 

dapat menggunakan interval waktu. Penggunaan interval penelitian dimulai sesuai 

dengan kejadian awal yang ditentukan dengan memasukkan semua jumlah 

populasi, kemudian seluruh populasi diikuti hingga timbulnya event (pada data 

tidak tersensor) dan hingga hilangnya subjek (pada data tersensor). Output life 

table lebih berfokus pada waktu kejadian, berdasarkan interval waktu dapat 

diketahui banyaknya event, waktu saat terjadi banyak event, atau bahkan waktu 

yang sama sekali tidak terjadi event berdasarkan interval waktu secara spesifik. 
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Sedangkan, kelemahan metode life table ini dibandingkan dengan metode lain, 

yaitu life table tidak dapat dapat memberikan proporsi waktu ketahanan yang pasti 

karena menggunakan waktu ketahanan yang tidak tepat berdasarkan kelas interval 

(Gayatri, 2014). Namun hal tersebut dapat diatasi dengan pengaturan interval atau 

memperkecil interval sesuai kejadian.  

Salah satu bentuk aplikasi dari metode life table dapat diterapkan untuk 

mengetahui durasi pemberian treatment tertentu, salah satunya yaitu untuk 

analisis lama pemberian ASI pada bayi. ASI merupakan sumber nutrisi yang 

krusial dan berperan penting untuk pertumbuhan, perkembangan dan daya tahan 

tubuh anak. Pemberian ASI juga erat hubungannya dengan kondisi gizi kurang 

dan gizi lebih pada anak. Situasi gizi balita di dunia saat ini, berdasarkan data 

Unicef tahun 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 155 juta balita pendek 

(stunting), 52 juta balita kurus (wasting), dan 41 juta balita gemuk (overweight) 

(Unicef, 2018). 

WHO telah melakukan analisis data pada 123 negara yang menunjukkan 

data bayi yang pernah diberi ASI, proporsi rata-rata yang didapatkan sebesar 95 

persen. Indonesia telah mencapai dan melampaui angka tersebut dengan proporsi 

sebesar 95,8 persen. Namun, tercapainya angka ini belum dapat diartikan baik 

karena data tersebut merupakan data bayi yang pernah diberi ASI namun belum 

tentu sesuai rekomendasi. Rekomendasi UNICEF dan WHO terkait pemberian 

ASI yang ideal, yaitu ASI diberikan pada bayi selama dua tahun (Unicef, 2018).  

Data Indonesia, berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan 

Indoneisa (SDKI) 2017 menunjukkan persentase anak yang berhenti mendapat 
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ASI meningkat seiring bertambahnya umur sebesar 8 persen pada umur 0-1 bulan 

dan 41 persen pada 18-23 bulan (BKKBN, 2018). Jika dilihat dari data proporsi 

pola pemberian ASI pada bayi berumur 0-5 bulan, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(NTT) menempati peringkat terendah kedua setelah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(NTB), yaitu sebesar 18 persen. Data tersebut dapat dikaitkan dengan data 

proporsi pemberian ASI pada bayi usia 0-23 bulan, proporsi pemberian ASI di 

Provinsi NTT  sebesar 57 persen, sehingga belum mencapai rata-rata nasional 

yaitu sebesar 58,2 persen (Kementerian Kesehatan, 2019).  

Hasil analisis data SDKI 2017 terkait median lama waktu pemberian ASI 

di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pada tiap kondisi atau karakteristik 

responden yang berbeda. Apabila dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, 

median lama pemberian ASI di wilayah pedesaan selama 22,4 bulan, sedangkan di 

perkotaan selama 20,7 bulan. Kemudian berdasarkan pendidikan diketahui bahwa 

median pemberian ASI lebih pendek pada ibu yang pendidikannya tinggi. 

Selanjutnya, berdasarkan tingkat ekonomi didapatkan selisih selama 3 bulan 

dengan median pemberian ASI yang lebih lama adalah tingkat ekonomi rendah, 

yaitu selama 22,6 bulan. Data SDKI 2017 juga menunjukkan bahwa berdasarkan 

MP-ASI pada anak usia 6-23 bulan yang tidak diberi ASI (73 persen) lebih 

banyak mengonsumsi susu formula dan kelompok makanan lain.(BKKBN, 2018) 

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti faktor yang berkaitan 

dengan pemberian ASI pada bayi. Penelitian Setianingrum (2018) terkait faktor 

sosiodemografi menyebutkan bahwa usia (p = 0,023), pendidikan (p = 0,016), dan 

pekerjaan (p = 0,000) berhubungan dengan pemberian ASI.  Hasil penelitian 
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Elsera (2015) yang terkait pengaruh kunjungan neonatal terhadap pemberian ASI 

menunjukkan hasil yang signifikan (p =0,016). Selain itu, pada penelitian lain 

terkait pola pemberian makanan, sesuai dengan hasil penelitian Haryanti (2015) 

yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara IMD dengan pemberian ASI 

ekslusif (p = 0,039). Selain itu, pola pemberian makanan terkait waktu pemberian 

MP-ASI juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemberian ASI. 

Penelitian lain, yaitu penelitian kualitatif dari Nugraheni (2018) menyebutkan 

bahwa pemberian MP-ASI yang terlalu dini merupakan salah satu penyebab 

kegagalan mencapai ASI ekslusif. 

Selain itu, hasil penelitian Al-Rahmad pada tahun 2013 diketahui bahwa 

praktek pemberian ASI berhubungan dengan pertumbuhan anak. Semakin rendah 

tingkat pemberian ASI makin tinggi angka pertumbuhan anak kategori gizi 

kurang, baik dilihat dari indeks BB/U maupun PB/U. apabila melihat dari data 

Riskesdas tahun 2018 menunjukkan proporsi status gizi sangat pendek dan pendek 

pada balita menurut provinsi berdasarkan indikator tinggi badan menurut umur 

(TB/U). Provinsi dengan proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada 

balita paling banyak adalah provinsi Nusa Tenggara Timur dengan proporsi 

sebesar 51,7 persen atau dapat dikatakan setengah dari banyaknya balita di NTT 

(Kementerian Kesehatan, 2019). 

Penggunaan metode life table dalam analisis lama pemberian ASI pada 

bayi digunakan untuk mengikuti pemberian ASI hingga event yaitu ketika bayi 

berhenti diberi ASI. Permasalahan terkait lama pemberian ASI pada bayi dipilih 

karena masih rendahnya angka proporsi pemberian ASI, terutama di Provinsi 



                IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA         6 

SKRIPSI  ANALISIS LIFE TABLE… RAFIKA DIYAH A. 

 

Nusa Tenggara Timur. Peneliti ingin mengetahui perbedaan median lama 

pemberian ASI pada bayi menggunakan metode life table. Hasil penelitian berupa 

median lama pemberian ASI pada bayi dapat digunakan sebagai evaluasi dan 

bahan perbaikan dalam penanganan maupun perencanaan program ASI hingga 

dua tahun, utamanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Proporsi pemberian ASI di Indonesia hanya sebesar 58,2 persen dan 

Provinsi NTT  sebagai salah satu provinsi dengan cakupan ASI terendah. Median 

lama pemberian ASI di Indonesia berbeda berdasarkan faktor sosiodemografi dan 

kesehatan. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa Provinsi NTT memiliki 

proporsi pola pemberian ASI pada bayi berumur 0-5 bulan terendah kedua dan 

pada bayi usia 0-23 bulan hanya sebesar 57 persen. Selain itu, pemberian ASI 

berhubungan dengan pertumbuhan anak indikator tinggi badan menurut umur 

(TB/U). Provinsi dengan proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada 

balita paling banyak adalah provinsi NTT dengan proporsi sebesar 51,7 persen. 

Oleh karena itu, berdasarkan berbagai permasalahan yang telah disebutkan, akan 

dilakukan penelitian dengan metode life table untuk mengetahui perbedaan 

median lama pemberian ASI pada bayi berdasarkan kondisi sosiodemografi dan 

kesehatan yang difokuskan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan  

Penelitian ini mencakup data ibu (WUS usia 15-49 tahun) yang pernah 

ataupun masih menyusui bayinya pada lima tahun terakhir hingga saat dilakukan 
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penelitian SDKI di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 dengan 

pengambilan data mengikuti teknik sampling yang digunakan pada SDKI 2017. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan median lama pemberian ASI pada bayi di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur antar kelompok karakteristik sosiodemografi, KN-

1, dan pola pemberian makanan yang berbeda? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan median 

lama pemberian ASI pada bayi antar kategori variabel berdasarkan data 

karakteristik sosiodemografi, KN-1, dan pola pemberian makanan di wilayah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis data secara deskriptif untuk mengetahui gambaran karakteristik 

sosiodemografi ibu berdasarkan kategori umur, pendidikan terakhir, dan status 

pekerjaan ibu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Menganalisis median waktu dan grafik fungsi distribusi waktu lama pemberian 

ASI untuk setiap kategori dari variabel umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, 

konseling ASI, pemeriksaan masalah pemberian ASI, Iniasiasi Menyusu Dini 

(IMD), dan pemberian MP-ASI.  

3. Membandingkan atau menganalisis perbedaan median waktu lama pemberian 

ASI untuk setiap kategori dari kategori umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, 
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konseling ASI, pemeriksaan masalah pemberian ASI, Iniasiasi Menyusu Dini 

(IMD), dan pemberian MP-ASI menggunakan uji statistik Wilcoxon (Gehan). 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti  

Menambah pengetahuan, wawasan, serta keterampilan dalam 

pengaplikasian software statistik terutama metode life table untuk 

menganalisis data SDKI yaitu, lama pemberian ASI pada bayi di Provinsi 

Nusa Tenggara Timur 

1.5.2 Bagi Institusi Universitas Airlangga 

Memberikan informasi tentang hasil penelitian kepada civitas akademika 

tentang metode life table untuk menghitung lama pemberian ASI pada bayi 

di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

1.5.3 Bagi Tempat Penelitian 

Hasil penelitian dapat digunakan oleh daerah sebagai bahan evaluasi dan 

pengembangan dalam promosi kesehatan yaitu masalah pentingnya 

pemberian ASI. Sehingga, dapat dilakukan perbaikan dan pembuatan 

kebijakan untuk meningkatkan angka cakupan pemberian ASI sebagai salah 

satu upaya mengatasi permasalahan gizi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.   


