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Abstract  

The issue of nutrition other than breast milk is commonly encountered so that there is a transition 

process in breastfeeding the baby. This study aims to determine the difference antropometric size of 

infants aged 1 - 12 months of breastfed or bottlefed based on education and employment of mothers in 

the working area of Puskesmas Nelayan Kabupaten Gresik. The sample in this study amounted to 75 

samples consisting of 42 baby boys and 33 baby girls. The measured anthropometric measurements 

were sex, weight, body length, head circumference, and upper arm circumference. This type of 

research is descriptive quantitative. The statistical test used is Chi Square test. The results show that 

the female sex has a size of body weight and body length greater than the male sex. The baby boy in 

the growth process is more sensitive to environmental factors. The level of education and work of the 

mother gives effect to breastfeeding or bottlefeeding. Influence is based on mother's knowledge in 

obtaining information and its application in providing source of nutrition in the form of breastfeeding, 

bottlefeeding or complementary food to baby. 

Keywords: Breastfeeding, Bottlefeeding, anthropometric size, education, occupation. 

Abstrak 

Persoalan pemberian nutrisi selain ASI banyak dijumpai sehingga terjadi proses peralihan dalam 

menyusui bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan ukuran antropometris bayi usia 1 

– 12 bulan yang diberi ASI (Air Susu Ibu) atau PASI (Pengganti Air Susu Ibu) berdasarkan 

pendidikan dan pekerjaan ibu di Kelurahan Lumpur Kabupaten Gresik. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 75 sampel yang terdiri dari 42 bayi laki-laki dan 33 bayi perempuan. Ukuran antropometris 

yang diukur terdiri dari berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas 

berdasarkan jenis kelamin dan jenis nutrisi yang diberikan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 

deskriptif. Uji statistik yang digunakan adalah uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan bayi 

berjenis kelamin perempuan  memiliki ukuran berat badan dan panjang badan yang lebih besar 

daripada bayi berjenis kelamin laki-laki. Bayi laki-laki dalam proses pertumbuhannya lebih sensitif 

terhadap faktor-faktor lingkungan. Tingkat pendidikan dan pekerjaan ibu memberikan pengaruh 

terhadap pemberian ASI atau PASI. Pengaruh tersebut berdasarkan pengetahuan ibu dalam 

memperoleh informasi dan penerapannya dalam memberikan sumber nutrisi berupa ASI,PASI 

maupun makanan pendamping kepada bayi.  

PENDAHULUAN  

 Proses pertumbuhan dan 

perkembangan bayi dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor genetik (bawaan) dan 

faktor lingkungan. Kedua faktor tersebut 

saling berkaitan dimana faktor lingkungan 

sebagai penentu tercapai atau tidaknya 

potensi bawaan yang berasal dari faktor 

genetik. Faktor lingkungan penentu tumbuh 

kembang adalah faktor lingkungan postnatal 

(setelah kelahiran) dimana individu dapat 

tumbuh dan berkembang karena dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, seperti faktor nutrisi, 

sosial-budaya, sosial-ekonomi, dan 

iklim/wilayah dimana individu tinggal. 

Proses tumbuh kembang bayi erat kaitannya 

dengan pemberian sumber nutrisi yang 

diberikan, seperti pemberian ASI (Air Susu 

Ibu) secara eksklusif sejak pertama kali ia 
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dilahirkan. Faktor nutrisi menjadi peran 

dominan dalam pencapaian tumbuh kembang 

bayi hingga berusia 12 bulan. 

Fenomena saat ini menunjukkan, 

banyak ibu yang lebih memilih untuk 

memberikan susu formula kepada bayinya 

untuk memuaskan rasa lapar bayi. 

Perkembangan susu formula sebagai sumber 

nutrisi alternatif selain ASI berdampak pada 

peralihan proses menyusui. Beberapa ibu 

memberikan susu formula karena mereka 

merasa bahwa bayi tidak cukup hanya diberi 

ASI. Sikap tersebut biasanya timbul karena 

bayi terus menangis setelah menyusui atau 

karena ibu mengalami pembengkakan yang 

pada umumnya terjadi pada proses menyusui 

dalam beberapa minggu pertama (Noel-Weiss 

& Taljaard, 2014). 

Kuantitas dan kualitas ASI yang 

dihasilkan juga dapat memicu alasan ibu 

memberikan susu formula kepada bayinya. 

Kualitas baik dan buruknya ASI ditentukan 

oleh diet makan (pola makan) ibu. Susunan 

asam lemak ASI bergantung pada sumber 

lemak dalam makanan ibu. Ibu-ibu dengan 

keadaan gizi yang buruk cenderung 

menghasilkan ASI dengan kadar lemak dan 

protein yang rendah dan berpengaruh pada 

produksi ASI. Namun, bagi ibu dengan 

keadaan gizi yang baik,produksi ASI yang 

dihasilkan dapat membantu proses tumbuh 

kembang bayi. 

Kandungan lemak tubuh bayi sebagian 

besar ditentukan oleh kualitas lemak dalam 

makanannya sehingga bayi-bayi yang diberi 

ASI dan bayi yang diberi PASI berupa susu 

formula yang mengandung minyak nabati dan 

hewani akan memiliki susunan cadangan 

lemak yang berbeda. Pengenceran dan 

penambahan lemak nabati atau gula pada susu 

formula tidak mendapat tempat pada tubuh 

bayi dan dapat mengganggu kesehatan bayi.  

Masalah lain dalam pemberian 

nutrisi bayi adalah masalah sosial-ekonomi. 

Kurang terpenuhinya nutrisi yang kerapkali 

disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi yang 

kurang baik, sering dianggap sebagai faktor 

terbesar penyebab ketidakmaksimalan tumbuh 

kembang bayi selain dari faktor genetik, 

psikologis, dan kondisi politik di suatu 

wilayah (Johnson & Low, 1995). Faktor sosial 

seperti pekerjaan dan pendidikan ibu dapat 

berpengaruh terhadap pengetahuan dan 

kesadaran ibu akan pentingnya nutrisi yang 

dibutuhkan bagi tumbuh kembang bayi seperti 

pemenuhan ASI (Air Susu Ibu).  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan ukuran 

antropometris terkait dengan penghitungan 

berat badan, panjang badan, lingkar kepala, 

dan  lingkar lengan atas bayi usia 1-12 bulan 

berdasarkan jenis kelamin dan jenis nutrisi 

bayi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh pendidikan dan pekerjaan ibu 

terhadap pemenuhan nutrisi bayi seperti 

pemberian ASI (Air Susu Ibu) atau PASI 

(Pengganti Air Susu Ibu) di wilayah kerja 

Puskesmas Nelayan Kabupaten Gresik.  
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METODE 

Penelitian ini menggunakan analisis 

kuantitatif deskriptif karena penelitian ini pada 

dasarnya bertujuan untuk menjelaskan 

fenomena yang ada dengan menggunakan 

angka-angka untuk  mendeskripsikan  

karakterisitik  individu  atau  kelompok. 

Penghitungan antropometris didasarkan pada 

jenis kelamin, berat badan, panjang badan, 

lingkar kepala dan lingkar lengan atas bayi 

usia 1 – 12 bulan. Penelitian ini menganalisis 

data yang diperoleh dari sampel penelitian 

terkait pemberian ASI atau PASI pada bayi 

usia 1 – 12 bulan dan sampel  perbedaan  

tingkat  pendidikan  dan  pekerjaan  ibu. 

Instrumen  yang digunakan peneliti berupa 

kuesioner yang berisi identitas responden (bayi 

dan ibu) serta lembar observasi untuk mencatat 

ukuran antropometris bayi berdasarkan empat 

indikator yang telah ditetapkan. 

Penelitian tentang ukuran 

antropometris bayi usia 1 – 12 bulan yang 

diberi ASI atau PASI berdasarkan tingkat 

pendidikan dan pekerjaan ibu dilakukan di 

Kelurahan Lumpur yang menjadi wilayah 

kerja Puskesmas Nelayan kabupaten Gresik. 

Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive 

sampling untuk mendapatkan subjek yang 

dituju.  

Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling 

karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membandingkan ukuran antropometris bayi 

usia 1– 12 bulan yang diberi ASI atau PASI. 

Purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel dengan kriteria yang 

telah ditentukan oleh peneliti. Sampel yang 

diteliti berjumlah 75 bayi secara keseluruhan 

yang terbagi menjadi 42 bayi berjenis kelamin 

laki-laki dan 33 bayi berjenis kelamin 

perempuan. Subyek ibu yang diteliti berjumlah 

75 ibu yang terbagi menjadi 30 ibu yang 

memberikan ASI dan 45 ibu yang memberikan 

PASI. 

Analisis univariat digunakan untuk 

mendeskripsikan distribusi frekuensi dan 

masing-masing variabel yang diteliti. Variabel 

yang dilakukan analisis univariat adalah 

variabel independen (variabel bebas) dalam 

penelitian ini adalah bayi usia 1 – 12 bulan  

yang diberi Air Susu Ibu (ASI ) atau Pengganti 

Air Susu Ibu (PASI) dan variabel dependen 

(variabel terikat) yaitu ukuran antropometris: 

berat badan, panjang badan, lingkar kepala, 

dan lingkar lengan atas.  

Analisis bivariat digunakan untuk 

mengetahui pengaruh pendidikan dan 

pekerjaan ibu terhadap pemberian ASI atau 

PASI dengan melakukan uji chi square, yaitu 

pengujian hipotesis komparatif untuk data 

nominal yang berkorelasi antar variabel. 

Variabel yang digunakan dalam uji chi square  

bersifat kategorik sehingga dalam penelitian 

ini terdapat beberapa kategori pendidikan, 

pekerjaan, dan jenis nutrisi yang diberikan. 

HASIL PENELITIAN 

A.  Analisis Univariat 

1. Jumlah Bayi Usia 1 – 12 Bulan 

Berdasarkan Nutrisi, Usia, dan Jenis 

Kelamin 
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Tabel 1. Jumlah bayi berdasarkan jenis 

kelamin dan jenis nutrisi 

Jenis 

Nutrisi 

Jenis 

Kelamin 

Jumla

h (n) 

% 

ASI Laki-Laki 9 12 

Perempua

n 

10 13 

PASI Laki-Laki 12 16 

Perempua

n 

9 12 

ASI &MP Laki-Laki 10 13 

Perempua

n 

7 8 

PASI & 

MP 

Laki-Laki 10 13 

Perempua

n 

8 12 

TOTAL 75 10

0 

 

Tabel 1 menunjukkan usia 1 – 6 bulan 

merupakan kelompok usia bayi yang belum 

mendapatkan makanan pendamping, 

sedangkan usia 7 – 12 bulan merupakan 

kelompok usia bayi yang mendapatkan 

makanan pendamping. Bayi yang diberi ASI 

berjumlah 19 bayi, sedangkan bayi yang diberi 

PASI pada usia 1 – 6 bulan berjumlah 21 bayi. 

Bayi yang diberi ASI dan makanan 

pendamping berjumlah 17 bayi, sedangkan 

bayi yang diberi PASI dan makanan 

pendamping berjumlah 18 bayi.  

 

 

 

 

 

 

2. Hasil Ukuran Antropometris Bayi Usia 1 

– 12 Bulan 

a. Rata-Rata Ukuran Antropometris Bayi 

Laki-Laki Usia 1-12 Bulan  

Tabel 2. Rata-Rata Ukuran Antropometris Bayi 

Laki-Laki Berdasarkan Jenis Nutrisi 

 

Jenis 

Ukuran 

Antopo

metris 

Rata-Rata (mean) 

ASI PAS

I 

ASI

&M

P 

PASI&

MP 

Berat 

Badan 

(Kg) 

6,11 6,08 6,90 7,82 

Panjang 

Badan 

(Cm) 

59 61,8

3 

71,2

0 

73 

Lingkar 

Kepala 

(Cm) 

39,5

6 

38,5

0 

47,5

0 

43,45 

Lingkar 

Lengan 

Atas 

(Cm) 

13,8

9 

13,6

7 

14,3

0 

14,64 

 

Tabel 2 menunjukkan rata-rata 

ukuran antropometris berat badan, panjang 

badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan 

atas bayi berjenis kelamin laki-laki usia 1-

12 bulan berdasarkan jenis nutrisi yang 

diberikan, yaitu ASI (Air Susu Ibu), PASI 

(Pengganti Air Susu Ibu) yang merupakan 

kelompok bayi usia 1-6 bulan dan bayi 

yang diberi ASI atau PASI beserta 

makanan pendamping pada bayi usia 7-12 

bulan.  

 

 

Sumber: Data Penelitian 

Sumber: Data Penelitian 



5 
 

b. Rata-Rata Ukuran Antropometris Bayi 

Perempuan  Usia 1-12 Bulan  

Tabel 3. Rata-Rata Ukuran 

Antropometris Bayi Perempuan 

Berdasarkan Jenis Nutrisi 

Jenis 

Ukura

n 

Antopo

metris 

Rata-Rata (mean) 

ASI PA

SI 

ASI

&M

P 

PASI&

MP 

Berat 

Badan 

(Kg) 

6 7 7,17 6,75 

Panjang 

Badan 

(Cm) 

57,

30 

62 72,33 74,62 

Lingkar 

Kepala 

(Cm) 

39,

70 

38,

56 

46,50 44,88 

Lingkar 

Lengan 

Atas 

(Cm) 

13,

50 

13,

44 

15,50 14,25 

 

Tabel 3 menunjukkan rata-rata ukuran 

antropometris bayi perempuan usia 1-12 bulan. 

Jenis ukuran antropometris tersebut terdiri dari 

berat badan, panjang badan, lingkar kepala dan 

lingkar lengan atas. Pengukuran antropometris 

didasarkan pada jenis kelamin dan jenis nutrisi 

yang diberikan seperti ASI, PASI, dan 

makanan pendamping.  

B. Analisis Bivariat 

Penelitian ini menggunakan metode 

statistik parametrik dengan tingkat 

kepercayaan sebesar 95% atau α > 0,05. Jenis 

tes yang digunakan yaitu Uji chi square yang 

digunakan untuk menguji ada/tidaknya 

pengaruh pendidikan dan pekerjaan ibu 

terhadap pemberian ASI atau PASI kepada 

bayi dengan data nominal yang bersifat 

ketegorik. 

Tabel 4. Hasil uji chi square Pengaruh 

pendidikan dan pekerjaan terhadap pemberian 

ASI atau PASI pada bayi usia 1 – 12 bulan 

Uji Pengaruh 

Chi square test 

df Asymp. Sig 

(2-sided) 

Pendidikan&Jenis 

Nutrisi 

3 0,003 

Pekerjaan&Jenis 

Nutrisi 

3 0,001 

 

 

Hasil uji statistik pada tabel 6 

diperoleh nilai signifikansi pada variabel 

pendidikan dan nutrisi sebesar 0,003,lebih 

kecil dari nilai signifikani sebesar 0,05 artinya, 

terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pendidikan ibu dengan pemberian ASI atau 

PASI pada bayi usia 1 – 12 bulan. Variabel 

pekerjaan dan jenis nutrisi menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,001,lebih kecil dari nilai 

signifikansi sebesar 0,05 artinya, terdapat 

pengaruh yang signifikan antara pekerjaan ibu 

terhadap  pemberian ASI atau PASI pada bayi 

usia 1 -12 bulan. 

 

PEMBAHASAN 

 Ukuran antropometris bayi usia 1 – 12 

bulan yang diberi ASI atau PASI pada 

penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan 

rata-rata ukuran antropometris. Untuk melihat 

pola pertumbuhan yang lebih jelas, peneliti 

membagi usia bayi menjadi dua kelompok 

berdasarkan jenis nutrisi yang diberikan dan 

peneliti juga membedakan ukuran 

Sumber : Data Penelitian 

Sumber : Data Penelitian 
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antropometris bayi berdasarkan jenis kelamin. 

Kelompok usia 1 – 6 bulan merupakan 

kelompok yang hanya diberi ASI tanpa 

tambahan cairan ataupun makanan lain dan 

kelompok bayi yang dberi PASI berupa susu 

formula, sedangkan kelompok usia 7 – 12 

bulan merupakan kelompok yang diberi ASI 

atau PASI ditambah dengan makanan 

pendamping.  

1. Ukuran Berat Badan Bayi 

Berdasarkan Jenis Nutrisi dan Jenis 

Kelamin. 

Pertumbuhan berat badan bayi berjenis 

kelamin perempuan mengalami peningkatan 

pertumbuhan berat badan pada usia 1 – 6 

bulan. Peningkatan tersebut nampak pada bayi 

yang diberi PASI berupa susu formula. Pola 

pertumbuhan bayi berjenis kelamin laki-laki 

mengalami peningkatan progresif pada usia 7 

– 12 bulan di mana bayi telah mendapatkan 

makanan pendamping.   

Perbedaan pola pertumbuhan 

berdasarkan jenis kelamin sejalan dengan 

pemikiran Bogin dalam bukunya yang 

berjudul “Pattern of Human Growth” bahwa 

pertumbuhan juga dapat dipertimbangkan 

dalam kaitannya dengan seks, karena kita 

dapat memperlakukan anak laki-laki dan 

perempuan sebagai bagian dari populasi 

biologis dan sosial yang terpisah  (Bogin, 

1999). 

Pertumbuhan pada semua tahap 

perkembangan dikendalikan oleh interaksi 

antara faktor genetik dan lingkungan. 

Terdapat hipotesis yang menyatakan bahwa 

perempuan memiliki pertahanan yang lebih 

baik terhadap faktor penentu lingkungan, 

daripada anak laki-laki. Pertumbuhan anak 

laki-laki, mulai dari kehidupan prenatal 

hingga dewasa, tampaknya lebih sensitif 

terhadap faktor-faktor lingkungan daripada 

pertumbuhan anak perempuan (Stinson, 

1985). 

Pertumbuhan bayi yang diberi ASI 

menunjukkan berat badan yang lebih pada 

bulan pertama, namun bayi yang diberi PASI 

berupa susu formula mengalami percepatan 

peningkatan berat badan pada bulan kedua 

dan seterusnya. Perbedaan pertumbuhan berat 

badan dapat disebabkan oleh asupan kalori 

yang berbeda yang bersumber dari masing-

masing jenis nutrisi, yaitu ASI dan susu 

formula. 

2. Ukuran Panjang Badan Bayi 

Berdasarkan Jenis Nutrisi dan Jenis 

Kelamin. 

 Pola pertumbuhan panjang badan bayi 

berjenis kelamin perempuan cenderung 

mengalami peningkatan pertumbuhan panjang 

badan yang progresif pada usia 1 – 12 bulan. 

Rata-rata panjang badan bayi laki-laki yang 

diberi ASI eksklusif pada usia 1 – 6 bulan 

cenderung lebih besar bila dibandingkan 

dengan bayi berjenis kelamin perempuan. 

Pertumbuhan rata-rata panjang badan bayi 

laki-laki mengalami perlambatan pada usia 7 

– 12 bulan.  

Bayi laki-laki pada saat setelah lahir, 

cenderung mengalami percepatan panjang 

badan bila dibandingkan dengan bayi 
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perempuan (Bogin, 1999). Sebagian besar 

pada masa bayi, bayi memiliki penampilan 

yang lebih ramping daripada masa pra-

sekolah, hal ini disebabkan oleh pergeseran 

akumulasi dan lokasi lemak tubuh. Ketika 

ukuran seluruh tubuh bayi meningkat, jumlah 

lemak tubuh tetap relatif stabil juga pada masa 

pertumbuhan di mana kaki seorang bayi 

mengalami pertumbuhan panjang proporsi 

kaki, baik laki-laki maupun perempuan. 

Pertumbuhan kaki mengalami pertumbuhan 

sebesar 2 inchi per tahun (American Academy 

of Pediatrics, 2014). 

Perbedaan panjang badan antara bayi 

yang diberi ASI dan bayi yang diberi susu 

formula nampak pada usia 6 – 8 minggu 

pertama kehidupan. Sekitar 2 bulan sampai 

akhir tahun pertama kehidupan bayi yang 

diberi susu formula, berat dan panjangnya 

bertambah lebih cepat daripada bayi yang 

diberi ASI. Bukti menunjukkan bahwa bayi 

yang diberi ASI memiliki tubuh yang lebih 

ramping (berat badan dan panjang badan 

seimbang) daripada bayi yang diberi susu 

formula (Ziegler, 2006). 

3. Ukuran Lingkar Kepala Bayi 

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis 

Nutrisi 

Rata-rata ukuran lingkar kepala bayi 

berjenis kelamin laki-laki dan perempuan 

pada usia 1-6 bulan memiliki ukuran yang 

hampir sama. Perbedaan ukuran lingkar 

kepala nampak pada bayi usia 7-12 bulan. 

Ukuran Lingkar kepala dipengaruhi oleh 

asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh bayi, 

terutama ASI di mana di dalamnya terdapat 

fosfolipid, asam lemak rantai panjang tak 

jenuh, zat besi, dan laktosa serta hormon yang 

penting untuk pertumbuhan otak dan 

perkembangan neuropsikomotor (Donma & 

Donma, 1997). 

Perbedaan ukuran lingkar kepala bayi 

yang diberi ASI dengan bayi yang diberi PASI 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Donma (1997) di Turki. Studi tersebut 

menunjukkan bahwa asupan makanan 

memiliki efek pada pertumbuhan lingkar 

kepala. Selain itu terdapat perbedaan ukuran 

lingkar kepala pada bayi yang diberi ASI 

dengan bayi yang diberi susu formula pada 

akhir bulan keenam, ukuran lingkar kepala 

secara signifikan lebih besar pada bayi yang 

diberi ASI daripada bayi yang diberi susu 

formula (Donma & Donma, 1997). 

4. 4. Ukuran Lingkar Lengan Atas 

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis 

Nutrisi 

Bayi berjenis kelamin laki-laki pada 

usia 1-6 bulan memiliki ukuran lingkar lengan 

atas yang lebih besar daripada perempuan. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan 

jenis kelamin dan jenis nutrisi yang diberikan. 

Bayi berjenis kelamin laki-laki, usia 1 – 6 

bulan memiliki rata-rata ukuran lingkar lengan 

atas yang lebih besar. 

Perbedaan ukuran lingkar lengan atas 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Arias, 2006 di Amerika yang menunjukkan 

bahwa bayi yang diberi ASI hingga berusia 6 

bulan, pada usia 8 – 11 bulan mempunyai 
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lingkar lengan atas yang lebih kecil 

dibandingkan dengan bayi yang diberi susu 

formula (Arias, 2006). 

Lingkar lengan atas terkait dengan 

jumlah lemak yang dimiliki oleh bayi. ASI 

mengandung  hormon insulin dan leptin yang 

berfungsi sebagai pengatur lemak tubuh. 

Dalam hal ini, lingkar lengan terkait dengan 

variasi jumlah lemak dan berhubungan dengan 

berat badan dan panjang badan bayi. 

5. Pengaruh pendidikan dan pekerjaan ibu 

terhadap pemberian ASI atau PASI.  

 Pengaruh yang signifikan antara 

pendidikan dan pekerjaan ibu terhadap 

pemberian ASI atau PASI dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor. Hasil penelitian 

menunjukkan, sebesar 70% ibu memberikan 

ASI kepada bayi karena ASI merupakan 

sumber nutrisi terbaik bagi bayi untuk tumbuh 

kembangnya. Jawaban tersebut didominasi 

oleh ibu dengan tingkat pendidikan tamat 

SMA/sederajat. 

Pemberian PASI berupa susu formula 

cukup banyak ditemukan pada penelitian ini, 

56,6% ibu memberikan PASI berupa susu 

formula karena produksi ASI sedikit atau 

tidak keluar sama sekali dan sebanyak 80% 

bayi diberi susu formula sejak bayi berusia 1 

hari. Pemberian susu formula di dominasi oleh 

ibu dengan pendidikan SD/sederajat dan tidak 

bekerja. 

 Pendapat lain menyatakan bahwa ibu 

tidak memberikan ASI karena bekerja dan 

tidak memungkinkan untuk menyusui selama 

bekerja, selain itu, ibu juga tidak memiliki 

waktu yang cukup untuk memompa ASI dan 

menyimpannya untuk dikonsumsi bayi, seperti 

pernyataan berikut : 

“Setelah bayi saya berumur 3 bulan, saya 

tidak memberinya ASI lagi karena saya harus 

bekerja, dan tidak memungkinkan juga saya 

membawa anak pada waktu kerja, apalagi 

saya kerja di pabrik dengan masa jam kerja 8 

jam sehari. Saya juga tidak memompa 

payudara saya karena keterbatasan waktu 

dan tenaga saya.” 

 Produksi ASI yang dihasilkan oleh 

ibu sangat dipengaruhi oleh jenis asupan 

makanan yang dikonsumsi oleh ibu. 

Makanan-makanan bergizi seperi sayur, buah, 

dan ikan sangat baik bagi ibu yang sedang 

menyusui bayi. Meskipun berada pada 

wilayah pesisir, tingkat konsumsi ikan ibu 

cenderung rendah, dari 75 responden, hanya 

terdapat 26% ibu yang mengkonsumsi ikan. 

Bagi mereka, ikan adalah uang, sehingga hasil 

tangkapan ikan lebih sering dijual daripada di 

konsumsi sendiri. 

Pengetahuan ibu terkait dengan durasi 

menyusui dan penyajian susu juga menjadi 

pertimbangan dalam penelitian ini. Ibu yang 

menyusui mengetahui dengan baik manfaat 

ASI bagi tumbuh kembang bayi dan juga ibu 

menjaga pola makannya selama masa 

menyusui untuk mendapatkan kualitas ASI 

yang baik. Ibu yang memberikan susu formula 

kepada bayinya lebih banyak, hal ini 

didasarkan pada alasan ASI yang tidak keluar. 

Pengetahuan ibu tersebut tentang ASI sangat 

minim karena ibu tidak berusaha untuk dapat 

menghasilkan ASI dengan baik dan ibu 

cenderung memilih cara yang lebih praktis, 
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yaitu memberikan susu formula kepada bayi 

dengan botol sebagai media untuk menyusui. 

SIMPULAN 

Pertumbuhan ukuran panjang badan 

bayi perempuan menunjukkan peetumbuhan 

yang progresif dan terus meningkat pada usia 

1 – 12 bulan. Bayi laki-laki dalam proses 

pertumbuhannya lebih sensitif terhadap faktor-

faktor lingkungan  dibandingkan dengan bayi 

perempuan yang memiliki pertahanan yang 

lebih baik terhadap faktor penentu lingkungan. 

Bayi yang diberi ASI, cenderung 

memiliki pertumbuhan yang normal. Berbeda 

dengan bayi yang diberi susu formula, ia 

memiliki ukuran tubuh yang lebih besar karena 

Hormon insulin dan leptin pada ASI sebagai 

pengatur deposit lemak tubuh, sehingga bayi 

yang diberi ASI cenderung tidak mengalami 

kelebihan berat badan dibandingkan dengan 

bayi yang diberi PASI berupa susu formula 

yang cenderung mengalami kelebihan berat 

badan. 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pendidikan dan pekerjaan ibu terhadap 

pemberian ASI atau PASI pada bayi. Rata-rata 

bayi yang diberi PASI berupa susu formula 

didominasi oleh ibu dengan tingkat pendidikan 

Tamat Sekolah Dasar, sedangkan bayi yang di 

beri ASI mulai uisa 1- 12 bulan di dominasi 

oleh ibu dengan tingkat pendidikan tamat 

SMA. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

American Academy of Pediatrics. (2014). 

Physical Changes During Puberty. 

Retrieved June 25, 2018, from 

https://www.healthychildren.org/English/

ages-

stages/gradeschool/puberty/Pages/Physic

al-Development-of-School-Age-

Children.aspx 

Arias, D. (2006). Massachusets will allow 

formula bags. The Nation’s Health. 

Washington. 

Bogin, B. (1999). Ecology : Pattern of Human 

Growth (Second Edi). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Donma, M., & Donma, O. (1997). The 

influence of feeding patterns on head 

circumference among Turkish infants 

during the first 6 months of life. Brain 

Dev, 19, 939–937. 

Johnson, F. ., & Low, S. . (1995). Chidren of 

the Urban Poor : The Sociokultural 

Environment of Growth, Development, 

and Malnutrition in Guatemala City. 

Colorado: Westview. 

Noel-Weiss, J., & Taljaard, M. (2014). 

Breastfeeding and lactation research: 

exploring a tool to measure infant 

feeding patterns. International 

Breastfeeding Journal, 9:5. 

Stinson, S. (1985). Sex differences in 

environmental sensitivity during growth. 

In Yearbook of Physial Anthropology. 



10 
 

Ziegler, E. (2006). Growth of breast-fed and 

formula-fed infants. Nestle Nutr 

Workshop Serpediatr Program, 58, 51–

59. 

 


