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ABSTRAK 

 

GAMBARAN PEMBERIAN PENGGANTI AIR SUSU IBU (PASI) DINI 

PADA STATUS GIZI ANAK DI PUSKESMAS MENUR SURABAYA 

 

Penelitian Deskriptif di Puskesmas Menur Surabaya 

 

Oleh: Elisa Maria Wahyuni 

 

Latar belakang: Dalam enam bulan pertama kehidupan, seorang bayi hanya 

membutuhkan ASI. Namun, banyak ibu gagal memberikan ASI eksklusif kepada 

bayi mereka, sehingga memilih memberikan PASI dini yang seharusnya diberikan 

setelah bayi berusia 6 bulan. Pemberian PASI dini dapat memengaruhi status gizi 

anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran pemberian PASI 

dini dengan status gizi anak di Puskesmas Menur Surabaya. Metode: Penelitian 

ini menggunakan metode cross-sectional untuk mengambil data. Populasi dari 

penelitian ini adalah 241 ibu yang memiliki anak usia 6-12 bulan dan berada di 

wilayah kerja Puskesmas Menur Surabaya. Sampel dalam penelitian ini diambil 

menggunakan teknik purposive sampling sehingga didapatkan 43 sampel yang 

sesuai dengan kriteria inklusi. Desain: Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah pemberian PASI dini. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah status 

gizi anak. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner 

dengan pertanyaan terbuka dan tabel status gizi yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian Kesehatan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. 

Hasil: Status gizi anak yang mendapat PASI dini adalah 86.0% Normal, 9.3% 

Gemuk, 2.3% Kurus dan 2.3% Sangat Kurus. Status gizi didapatkan dari 

perhitungan berat badan, panjang badan dan indeks massa tubuh anak. Dari hasil 

penelitian didapatkan bahwa pemberian PASI dini tidak memengaruhi status gizi 

anak. Meskipun begitu perlu ditingkatkan lagi edukasi dan promosi kesehatan 

kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya agar mencegah 

infeksi pada bayi. 

  

Keywords: pemberian PASI dini, status gizi anak, bayi, penelitian deskriptif 
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ABSTRACT 

 

DESCRIPTION OF EARLY BREASTFEEDING SUBTITUTES WITH 

NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN IN THE WORK AREA 

PUSKESMAS MENUR SURABAYA 

 

Description Study in Puskesmas Menur Surabaya 

 

By: Elisa Maria Wahyuni 

 

Introduction: In the first six months of life, infant just need breast milk. But, many 

mother have failed to give her babies breast milk until six months, so they choose 

to give early breastfeeding subtitutes. Early breastfeeding subtitutes can influence 

the nutritional status of children. This study aims to give description about early 

breastfeeding subtitutes with nutritional status of children in the work area 

Puskesmas Menur Surabaya. Methods: Cross-sectional method was used to take 

the data. Population in this study was 241 mother who has 6-12 months old baby. 

This study analysed forty three infant who had early breasfeeding subtitutes in the 

work area of Puskesmas Menur Surabaya who were selected by purposive 

sampling. The independent variabel was early breastfeeding subtitutes. The 

dependent variabel was nutritional status of children. The variabels are measured 

by questionnaire and table of nutrition from Ministry of Health Indonesia. 

Descriptive design was used to explain this study. Results: The nutritional status 

of infant who had early breastfeeding substitution 86.0% Normal, 9.3% Fat, 2.3% 

Thin and 2.3% Very Thin. Results of nutritional status is calculated by weight, 

height and Body Mass Index (BMI) of the children. Discussion: Early 

breastfeeding substitution are not influence the nutritional status of children. 

Therefore, it is necessary to encourage breastfeeding to prevent childhood 

infection. 

 

Keywords: early breastfeeding substitution, nutritional status of children, infant, 

descriptive study 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman 

tambahan lain. ASI eksklusif berguna untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 

pertumbuhan dan perkembangan bayi (Alianmoghaddam, Phibbs and Benn, 

2018). UNICEF dan WHO memberikan rekomendasi kepada ibu untuk 

memberikan ASI eksklusif kepada bayinya hingga berusia 6 bulan. Setelah itu 

bayi dapat diberikan makanan pendamping ASI sambil tetap diberikan ASI hingga 

usia 2 tahun. Seharusnya seorang bayi mendapatkan ASI eksklusif hingga berusia 

6 bulan, karena seluruh gizi yang dibutuhkan bayi terkandung di dalam ASI selain 

itu pencernaan bayi sebelum usia 6 bulan belum bisa mengolah makanan lain 

dengan baik. Namun fenomena yang terjadi, hasil wawancara dengan 3 ibu di 

Puskesmas Menur pada bulan Mei 2018, didapatkan 2 ibu yang tidak bisa 

memenuhi ASI eksklusif secara optimal mengganti asupan bayi dengan 

memberikan PASI dini. Dari hasil wawancara belum dilaporkan secara optimal 

dampak dari pemberian PASI dini terhadap status gizi bayi. 

Hasil penelitian Northern pada 9500 responden di tahun 2000 didapatkan 

39% ibu yang berhenti menyusui anaknya di usia 4 bulan, mengganti asupan bagi 

anak dengan susu formula, tidak disebutkan secara detail jumlah ibu yang 

mengganti dengan susu formula (Ireland et al., 2000). Hasil penelitian Kosmala 

tahun 2002 melaporkan 28% ibu bekerja yang berhenti menyusui eksklusif, 
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memilih alternatif susu formula sebagai pengganti ASI (Kosmala-Anderson and 

Wallace, 2006).  

Hasil survei UNICEF melaporkan angka menyusui ASI eksklusif (0-5 

bulan) di Indonesia tahun 2012 sekitar 40,9%. Hasil laporan Dinas Kesehatan 

Kota Surabaya tahun 2016 tingkat capaian ASI eksklusif di Surabaya sekitar 

65,10%. Kecamatan yang tingkat capaian ASI eksklusif masih di bawah 65,10%  

yaitu kecamatan Sukolilo 51,59% dengan data kasus gizi buruk tertinggi  

didapatkan di Puskesmas Menur. Peneliti menetapkan Puskesmas Menur sebagai 

tempat penelitian karena Puskesmas Menur memiliki angka balita kurang gizi 

tertinggi dibandingkan kedua puskesmas lainnya yang berada di kecamatan 

Sukolilo.  

Tabel 1.1 Angka balita kurang gizi di kecamatan Sukolilo (Profil 

Kesehatan Kota Surabaya tahun 2016) 

No. Nama Puskesmas Angka Balita Kurang Gizi 

1. Menur 5 orang 

2. Klampis Ngasem 4 orang 

3. Keputih 2 orang 

 

Pemberian pengganti ASI dini  dapat menyebabkan bayi mengalami diare. 

Sebelum usia enam bulan fungsi saluran pencernaan bayi belum siap dan belum 

mampu untuk mengolah makanan. Selain itu bayi juga dapat mengalami obesitas. 

Ketika bayi diberikan PASI dini, bayi akan memiliki pola makan yang tidak 

sesuai dengan tubuhnya. Bayi akan terbiasa dengan makan banyak atau 

berlebihan, akibatnya bayi beresiko mengalami obesitas/ kegemukan. Alergi 

makanan juga dapat dialami oleh bayi akibat pemberian PASI dini. Sel-sel di 

sekitar usus bayi belum siap untuk terpapar zat-zat dari PASI dini yang 

dikonsumsinya, akibatnya timbul reaksi imun yang kemudian menimbulkan 
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alergi. Bayi juga dapat mengalami konstipasi diberikan makanan selain ASI 

(PASI dini), organ pencernaan bayi bekerja lebih keras untuk mengolah dan 

memecah makanan PASI yang diberikan, karena saluran pencernaan belum siap, 

akhirnya makanan tidak dapat dicerna dengan baik oleh pencernaan bayi, maka 

hal yang mungkin akan terjadi, bayi mengalami konstipasi.  

Tubuh bayi belum memiliki protein pencernaan yang lengkap. Berbagai 

enzim seperti amilase, enzim yang diproduksi oleh pankreas belum cukup ketika 

bayi belum berusia 6  bulan. Begitu pula dengan enzim pencerna karbohidrat 

(maltase dan sukrase) serta lipase untuk mencerna lemak. Pada usia 4-6 bulan 

kondisi usus bayi masih terbuka. Antibodi (sIgA) dari ASI bertugas melapisi 

organ pencernaan bayi dan memberikan kekebalan pasif, serta mengurangi 

terjadinya penyakit dan reaksi alergi sebelum penutupan usus terjadi. Bayi mulai 

memproduksi antibodi sendiri ketika penutupan usus terjadi saat bayi berusia 6 

bulan. Apabila bayi yang berusia kurang dari enam bulan sudah mendapatkan 

PASI maka beresiko terjadinya invaginasi usus atau intusepsi, merupakan keadaan 

dimana suatu segmen usus masuk ke dalam bagian usus lainnya sehingga 

menimbulkan berbagai masalah kesehatan. 

Penelitian (Park and Lee, 2017) di Korea melaporkan pemberian susu 

formula dini dapat meningkatkan risiko bayi kelebihan berat badan (overweight). 

Susu formula mengandung protein dan nitrogen yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan ASI, protein dan nitrogen yang tinggi pada susu formula 

dapat mengakibatkan peningkatan berat badan yang berlebihan (Martin et al., 

2005). Bayi overweight dapat memicu terjadinya penyakit kronis (penyakit 

jantung, diabetes mellitus dan sebagainya) seiring bertambahnya usia anak. 
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Seharusnya pertumbuhan anak sesuai dengan berat badan ideal sehingga 

perkembangan motoriknya baik. 

Berdasarkan uraian di atas dan fakta pada zaman sekarang marak 

pemberian PASI dini karena ASI eksklusif gagal dipenuhi. Tidak semua 

pemberian PASI dini memberikan manfaat baik bagi anak, kualitas dan kuantitas 

pemberian PASI dini memengaruhi pertumbuhan anak, yang nantinya 

menentukan status gizi anak tersebut. Maka peneliti merasa perlu untuk 

melakukan penelitian terhadap pemberian PASI dini dengan status gizi anak. 

Dalam penelitian ini, theory of planned behavior digunakan untuk 

menganalisa hubungan perilaku ibu dengan status gizi anak. Theory of planned 

behavior merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1988), teori tersebut 

memberikan bukti ilmiah bahwa intensi untuk melakukan suatu tingkah laku 

dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma 

subjektif (subjective norms) dan persepsi sosial normatif (perceived behavioural 

control). Perilaku ibu memberi PASI dini pada anak, disebabkan adanya intensi 

yang kuat. Intensi ibu dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu, sikap, norma 

subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan ibu. Penelitian menggunakan 

theory of planned behavior sebelumnya pernah dilakukan oleh (Ramdhani, 2011) 

untuk mengukur perilaku individu secara lebih spesifik. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran pemberian PASI dini dengan status gizi anak? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Menjelaskan gambaran pemberian PASI dini dengan status gizi anak. 
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1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi pemberian PASI dini pada anak usia 6-12 bulan di 

Puskesmas Menur Surabaya 

2. Mengidentifikasi status gizi pada anak usia 6-12 bulan di Puskesmas 

Menur Surabaya 

3. Menjelaskan gambaran pemberian PASI dini dengan status gizi anak. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemberian PASI 

dini dengan status gizi anak serta dapat menjadi landasan pengetahuan di bidang 

ilmu keperawatan, khususnya ilmu keperawatan anak. 

1.4.2 Praktis 

1. Bagi Puskesmas 

Memberi masukan bagi puskesmas untuk mengembangkan strategi 

peningkatan pemberian ASI pada anak usia ASI eksklusif. 

2. Bagi ibu yang memiliki anak usia ASI eksklusif 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk dapat meningkatkan 

motivasi pemberian ASI eksklusif kepada anaknya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Air Susu Ibu (ASI)  

Dalam Riskesdas 2013 dikumpulkan data tentang pola pola pemberian 

ASI dan pola pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) pada anak usia 0-

23 bulan yang meliputi: proses mulai menyusu, inisisasi menyusui dini (IMD), 

pemberian kolostrum, pemberian makanan prelakteal, menyusu eksklusif dan MP-

ASI. Kriteria menyusui eksklusif ditegakkan pada anak umur 0-6 bulan yang 

hanya diberi ASI saja pada 24 jam dan tidak diberikan makanan dan minuman 

lain selain ASI. Menyusui dalam jangka panjang dapat memperpanjang jarak 

kelahiran karena masa amenorhoe lebih panjang. UNICEF dan WHO membuat 

rekomendasi pada ibu untuk  menyusui eksklusif selama 6 bulan kepada bayinya. 

Sesudah usia 6 bulan, bayi dapat diberikan MP-ASI dan ibu tetap memberikan 

ASI sampai usia anak berumur 2 tahun.   

2.1.1 Kategori Pemberian ASI 

Menurut (WHO, 2003) praktik pemberian ASI dibagi menjadi 3 kategori 

berdasarkan jumlah asupan tambahan yang diberikan, yaitu: 

1. ASI eksklusif bila bayi hanya menerima ASI saja, termasuk ASI perah. 

Bayi hanya diperbolehkan menerima obat, mineral, atau vitamin berbentuk tetes 

atau sirup. 

2. ASI predominan bila bayi menerima ASI sebagai asupan utama, namun 

juga mendapatkan asupan cairan tambahan  lain (air, minuman berbasis cair atau 
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sari buah). Bayi tidak diperbolehkan menerima asupan lain seperti susu non-ASI 

dan susu formula. 

3. ASI komplementer bila bayi diberi asupan tambahan selain ASI, seperti 

makanan padat atau setengah padat, juga susu formula. 

2.1.2 Kandungan ASI 

Menurut (Savino and Liguori, 2008) ASI mengandung sel lemak yang di 

dalamnya terdapat hormon leptin dan adiponectin berpengaruh terhadap berat 

badan bayi.  

Menurut (Newman and Pitman, 2000) Leptin berguna untuk mengontrol 

napsu makan. Proses metabolisme adiponectin adalah melalui pengurangan 

sitokin pro-inflamasi, peningkatan sensitivitas insulin dan peningkatan 

metabolisme asam lemak. Adiponectin berfungsi untuk mengontrol napsu makan 

dan meningkatkan penggunaan energi dalam tubuh. 

Menurut (Yuliarti, 2010) ASI mengandung taurine, DHA dan AA.  Taurine 

adalah jenis asam amino kedua terbanyak yang terdapat di dalam ASI, berfungsi 

sebagai neurotransmiter dan berperan penting untuk proses pematangan sel otak. 

Defisiensi taurine dapat menyebabkan ganguan pada retina mata. Decosahexoid 

Acid (DHA) dan Arachidonic Acid (AA) adalah asam lemak tak jenuh  berantai 

panjang (polyunsaturated fatty acid) yang diperlukan untuk pembentukan optimal 

sel-sel otak. Jumlah DHA dan AA dalam ASI sangat mencukupi untuk menjamin 

pertumbuhan dan kecerdasan anak. DHA dan AA dalam ASI dapat dibentuk dari 

substansi pembentuknya masing-masing yakni omega-3 (asam linolenat) dan 

omega-6 (asam linoleat). 
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2.1.3 Manfaat ASI  

Ada beberapa sumber yang menjelaskan tentang manfaat ASI bagi bayi 

diantaranya: 

Menurut (Betts & Russel, 2017) manfaat ASI bagi bayi adalah mencegah 

terjadinya penyakit infeksi (diare, infeksi pernapasan dan infeksi saluran kemih). 

ASI mengandung immunoglobulin A (IgA) yang berfungsi untuk sistem 

kekebalan tubuh agar terhindar dari suatu penyakit. Sistem imun pada tubuh bayi 

sudah ada sejak bayi lahir namun hingga usia 2 tahun sistem imun pada tubuh 

bayi masih belum matang. Maka dibutuhkan ASI sebagai suatu sistem pertahanan 

tubuh. Sedangkan menurut (Yuliarti, 2010) ASI mengandung nutrient khusus 

(taurine, lactose, asam lemak AA DHA omega-3 omega-6) untuk perkembangan 

otak bayi. 

2.2 Pengganti Air Susu Ibu (PASI) 

Menurut (Supartini, 2004) PASI adalah asupan yang diberikan kepada 

bayi sebagi pengganti ASI. PASI dapat berupa susu sapi, susu kedelai dan susu 

formula. Susu formula dapat diberikan kepada bayi sejak usia 0 bulan. Pemberian 

susu formula pada anak usia baduta disesuaikan dengan kondisi ibu dan kondisi 

anak meliputi starting formula, follow-up formula, dan special formula. 

2.2.1. Starting Formula 

Starting formula adalah pemberian susu awal. Dapat diberikan untuk bayi 

usia 0-6 bulan yang tidak memiliki indikasi khusus namun ibu memiliki 

kontraindikasi pemberian ASI sebagai berikut: 

1. Ibu dengan HIV positif 

WHO tahun 2009 merekomendasikan kepada Ibu dengan HIV positif: 
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a. Tidak menyusui sama sekali bila pengadaan susu formula dapat 

diterima, mungkin dilaksanakan, terjangkau, berkesinambungan dan 

aman. AFASS (acceptable, feasible, affordable, sustainable dan 

safe). 

b. Ibu dan bayi yang mendapatkan obat-obat ARV (Anti Retroviral) 

dianjurkan menyusui eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan dan 

dilanjutkan menyusui sampai umur bayi 1 tahun bersama dengan 

tambahan makanan pendamping ASI yang aman. 

c. Rekomendasi WHO tahun 1996 bagi ibu dan  bayi yang tidak 

mendapat ARV yaitu ASI eksklusif harus diperah dan dihangatkan. 

ASI eksklusif diberikan sampai usia bayi 6 bulan dilanjutkan dengan 

susu formula dan makanan pendamping ASI yang aman. 

2.  Ibu dengan HTLV (Human T-lymphotropic Virus) tipe 1 dan 2. Virus ini 

dapat menular melalui ASI. Virus tersebut dihubungkan dengan beberapa 

keganasan dan gangguan neurologis setelah bayi dewasa. Bila ibu terbukti positif, 

dan syarat AFASS dipenuhi, tidak dianjurkan memberi ASI. 

3.  Ibu dengan CMV (citomegalovirus) yang melahirkan bayi prematur juga 

tidak dapat memberikan ASInya. 

2.2.2. Follow up Formula (6-12 bulan) 

Follow up formula adalah susu lanjutan yang dapat diberikan kepada bayi 

usia 6-12 bulan tanpa indikasi khusus namun ibu dengan beberapa kondisi 

berikut: 
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1.  Laktogenesis ibu terganggu, contohnya karena ada sisa plasenta (hormon 

prolaktin terhambat), sindrom Sheehan (perdarahan pasca melahirkan hebat 

dengan komplikasi nekrosis hipotalamus). 

2.  Insufisiensi kelenjar mammae primer: dicurigai bila payudara tidak 

membesar tiap menstruasi / ketika hamil dan produksi ASI memang minimal. 

3.  Pasca operasi payudara yang merusak kelenjar atau saluran ASI. 

4.  Rasa sakit yang hebat ketika menyusui yang tidak teratasi oleh intervensi 

seperti perbaikan pelekatan, kompres hangat maupun obat. 

2.2.3. Special Formula (formula diet) 

Susu formula yang diberikan kepada bayi dengan indikasi khusus, 

diantaranya bayi dengan : 

1.  Galaktosemia   

Penyakit ini disebabkan tidak adanya enzim galactose-l-phosphate 

uridyltransferase yang diperlukan untuk mencerna galaktosa, hasil penguraian 

laktosa. Bentuk klasik bisa berakibat fatal, sedangkan bentuk ringan menyebabkan 

gagal tumbuh dan membesarnya organ hati dan limpa (hepatosplenomegali). ASI 

mengandung laktosa tinggi sehingga bayi harus disapih, diberi susu tanpa laktosa, 

selanjutnya penderita harus diet makanan tanpa galaktosa sepanjang hidupnya. 

2.  Maple syrup urine disease,  

Pada penyakit ini tubuh tidak dapat mencerna jenis protein leusin, 

isoleusin dan valine. Bayi tidak boleh mendapat ASI atau susu bayi biasa, dan 

memerlukan formula khusus tanpa leusin, isoleusin dan valine. 
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3.  Fenilketonuria 

Bayi memerlukan formula tanpa fenilalanin. Dengan diagnosis dini, selain 

pemberian susu khusus dianjurkan untuk diberikan berselang-seling dengan ASI 

karena kadar fenilalanin ASI rendah selain itu juga agar manfaat lainnya tetap 

diperoleh asalkan disertai pemantauan ketat kadar fenilalanin dalam darah. 

4.  Risiko hipoglikemia.  

Gula darah yang tidak meningkat meskipun telah disusui setiap saat atau 

diberi tambahan ASI perah. Risiko hipoglikemi yang tidak terkontrol dapat terjadi 

pada bayi kecil untuk masa kehamilan, pasca stress iskemik intrapartum dan bayi 

dari ibu dengan diabetes mellitus. Penatalaksanaan yang dianjurkan adalah segera 

setelah lahir bayi disusui tanpa jadwal, dan jaga kontak kulit dengan ibu agar tidak 

hipotermi (untuk mengatasi hipotermi bayi memerlukan banyak energi). Gula 

darah plasma hanya diukur bila ada risiko atau ada gejala hipoglikemia dan 

sebaiknya diukur sebelum minum / umur bayi 4-6 jam. Dibenarkan memberi 

suplemen ASI perah atau susu formula bila gula darah < 2.6 mmol dan diulang 1 

jam setelah minum ASI.  

5.  Bayi yang secara klinis menunjukkan gejala dehidrasi (turgor/ tonus 

kurang, frekuensi urin < 4x setelah hari ke-2, buang air besar lambat keluar atau 

masih berupa mekonium setelah umur bayi > 5 hari). 

6.  Berat bayi turun 8-10% terutama bila laktogenesis pada ibu lambat. 

7.  Hiperbilirubinemia  

Pada hari-hari pertama, diduga produksi ASI belum banyak atau bayi 

belum bisa menyusu efektif. Kuning karena ASI (breastmilk jaundice), bila 
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bilirubin melebihi 20-25 mg/dL pada bayi sehat. Anjuran untuk membantu 

diagnosis yaitu dengan menghentikan ASI 1-2 hari sambil sementara diberi susu 

formula. Bila bilirubin terbukti menurun, ASI dimulai kembali. 

8.  Lain-lain 

Bayi terpisah dari ibu, bayi dengan kelainan kongenital yang sukar 

menyusu langsung (sumbing, kelainan genetik). 

2.3 Tumbuh kembang anak 

Menurut (Whaley and Wong, 2008) tumbuh kembang adalah penambahan 

kuantitas, peningkatan jumlah dan ukuran sel tubuh anak. Jaringan dan sel dalam 

tubuh terus berkembang, bertambah jumlah, komposisi dan strukturnya. Hal yang 

paling menonjol dari pertumbuhan anak adalah perubahan fisik. Parameter 

pertumbuhan fisik anak termasuk di dalamnya, berat badan dan panjang badan: 

2.3.1 Berat badan 

Berat badan anak ketika lahir, lebih bervariasi dibandingkan dengan 

panjang badan. Rata-rata berat badan anak ketika lahir sekitar 3175-3400g. Pada 

umumnya berat badan anak akan meningkat dua kali lipat dari berat badan lahir 

ketika memasuki usia 5-6 bulan dan meningkat tiga kali lipat dari berat badan 

lahir ketika memasuki usia tahun pertama. Berat akan bertambah empat kali lipat 

dari berat badan lahir, ketika memasuki usia dua tahun. Setelah itu di usia 

selanjutnya berat badan anak akan terus bertambah dengan rentang normal (2-

2,75kg per tahun) sesuai dengan pertumbuhan masing-masing anak. Berikut 

gambar pengukuran berat badan anak: 
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Gambar 2.1 Pengukuran berat badan anak (Whaley and Wong, 2008) 

 

2.3.2 Panjang badan 

Panjang badan anak hingga berusia 24 bulan dapat diukur dengan akurat 

ketika anak berbaring posisi supine karena refleks normal tubuh anak baduta 

adalah fleksi. Untuk dapat mengetahui panjang badan secara akurat diperlukan 

ekstensi kaki penuh (kaki diluruskan, lutut bagian dalam sejajar dengan tumit). 

Seperti dalam gambar berikut ini: 

 
Gambar 2.2 Pengukuran panjang badan anak (Whaley and Wong, 2008) 
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Menurut (Sulistyawati, 2014) untuk melihat pertumbuhan anak, dapat 

dilakukan pengukuran berat badan dan lingkar kepala sebagai berikut ini: 

1. Berat badan 

Berat badan bayi lahir normal sekitar 2500-3000gram kemudian terjadi 

penurunan berat badan secara fisiologis sekitar 5%-10%. Hari ke 10-14 setelah 

lahir berat badan bayi akan kembali normal. Bayi yang mendapatkan gizi cukup 

akan mengalami peningkatan berat badan seiring bertambahnya usia, bila diukur 

dari berat lahir bayi, dapat diperkirakan pada usia 5 bulan berat bayi dua kali lipat 

dari berat lahir, pada usia 1 tahun berat bayi tiga kali lipat berat lahir dan pada 

usia 2 tahun berat bayi empat kali lipat dari berat lahir, dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 2.1 Perkiraan berat badan anak berdasarkan usia (Sulistyawati, 

2004)  

Nomor Usia  Perkiraan Berat Badan (gram) 

1. 5 bulan 2 x berat lahir 

2. 1 tahun 3 x berat lahir 

3. 2 tahun 4 x berat lahir 

 

Sesuai dengan pemberlakuan standar antropometri WHO pada tahun 2005 

maka Indonesia melakukan penyesuain. Sejak tahun 2010 Kartu Menuju Sehat 

(KMS) ditetapkan sebagai standar antropometri balita di Indonesia. KMS adalah 

kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks 

antropometri berat badan menurut umur yang dibedakan berdasarkan jenis 

kelamin (PERMENKES, 2010). Berikut gambar KMS yang digunakan di 

Indonesia: 
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Gambar 2.3 Kartu Menuju Sehat (KMS)  (DEPKES, 2009)   

 

Keterangan pengukuran KMS: 

1. Dibawah garis merah anak mengalami kurang gizi tingkat sedang, bahkan bisa 

menjadi tingkat berat. 

2. Jika hasil terletak di daerah dua pita warna kuning (di atas garis merah) 

menunjukkan anak mengalami kurang gizi ringan. 

3. Dua pita warna hijau muda dan dua warna hijau tua di atas pita kuning, 

menunjukkan anak memiliki status gizi baik atau normal. Tetapi, perlu 

diperhatikan bahwa penimbangan harus terus dilakukan agar anak tetap 

memiliki berat badan anak sesuai dengan umurnya. 

4. Empat pita di atas pita warna hijau tua (2 pita warna hijau muda ditambah 2 

pita warna kuning), menunjukkan anak memiliki berat badan yang lebih dari 

semestinya. Anak yang kelebihan berat badan mudah terkena berbagai penyakit, 

seperti diabetes atau serangan jantung. 
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Hasil gambaran di KMS untuk melihat pertumbuhan anak setiap bulannya, 

sebagai berikut: 

 
Gambar 2.4 Catatan pengukuran KMS (DEPKES, 2009) 

 

Keterangan catatan pengukuran KMS: 

1.  Bila titik pada grafik lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, 

maka berat badan anak artinya naik. 

2.  Bila titik pada grafik sejajar dengan bulan sebelumnya, artinya berat badan 

anak sama dengan bulan sebelumnya. Sebaiknya ibu meningkatkan pemberian 

makan, baik mutu dan waktu pemberiannya. 

3.  Bila titik pada grafik lebih rendah dari bulan sebelumnya, artinya berat 

badan anak  mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi terutama bila anak mulai 

memasuki usia 6 bulan di mana gigi sudah mulai tumbuh. Bila gigi akan tumbuh, 

anak akan mengalami demam ringan dan nafsu makan akan sedikit menurun. Jika 

anak tidak mengalami sakit, tetapi berat badannya tetap berkurang, maka ibu 

harus segera membawanya ke bidan atau dokter.  
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4.  Bila titik berat badan pada grafik KMS terputus-putus, ini artinya ibu 

kurang rajin menimbang anak. Alangkah baiknya jika penimbangan dilakukan 

setiap bulan. 

2. Lingkar kepala 

Tujuan pengukuran lingkar kepala adalah untuk mengetahui lingkaran 

kepala anak dalam batas normal atau tidak. Jadwal pelaksanaan disesuaikan 

dengan umur anak. Umur 0-11 bulan, pengukuran dilakukan setiap tiga bulan. 

Pada anak yang lebih besar, usia 12-72 bulan, pengukuran dilakukan setiap enam 

bulan. 

2.4 Penilaian Status Gizi Anak 

Penilaian status gizi anak dapat dilakukan melalui pengukuran 

antropometri yang meliputi pengukuran tinggi badan atau panjang badan, berat 

badan, lingkar lengan atas, lingkar pinggang, lingkar panggul dan sebagainya. 

Kecepatan pertumbuhan dan perubahan berat badan juga termasuk data yang 

dinilai dalam antropometri. Dengan mengaitkan dua pengukuran tersebut 

(pertumbuhan dan perubahan berat badan) maka dihasilkan pengukuran indeks 

massa tubuh (IMT) yang menunjukkan kondisi status gizi. 

1.  Indeks massa tubuh (IMT) 

Untuk mengukur IMT dapat menggunakan rumus sebagai berikut ini: 

 

 

 

Penilaian yang digunakan untuk menyatakan indeks tersebut adalah 

dengan Zscore atau persentil. Zscore menunjukkan nilai antropometri menurut 
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standar deviasi, apakah nilai tersebut berada di atas atau di bawah referensi nilai 

mean atau median. Zscore digunakan untuk menilai seberapa jauh penyimpangan 

nilai antropometri dari angka median (nilai tengah). Berikut ini adalah cara 

penghitungan Zscore: 

 

 

 

Nilai individu subyek menunjukkan nilai indeks massa tubuh dari 

individu. Nilai median baku rujukan merupakan bentuk nilai terstandar dengan 

menggunakan baku antropometri Kemenkes 2010. Nilai simpang baku rujukan 

adalah selisih pengukuran dengan standar +1 SD atau -1 SD. Apabila berat badan 

atau tinggi badan pada pengukuran lebih besar daripada nilai median, maka nilai 

simpang baku rujukannya diperoleh dengan mengurangi +1 SD dengan median. 

Namun apabila berat badan atau tinggi badan pengukuran lebih kecil daripada 

median, maka nilai simpang baku rujukannya menjadi median dikurangi dengan -

1 SD (WHO 2007). 

Kemenkes tahun 2010 menetapkan standar antropometri penilaian status 

gizi anak. Salah satu standar untuk menilai status gizi anak adalah berdasarkan 

IMT anak tersebut. Kategori seperti pada gambar:  

 
Gambar 2.5 Kategori dan Ambang Status Gizi Anak Berdasarkan Indeks Massa 

Tubuh menurut Umur (Kemenkes, 2010) 

 

 



SKRIPSI          GAMBARAN PEMBERIAN PENGGANTI...          ELISA MARIA W.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

19 
 

 

 
 

2.5 Theory of Planned Behaviour 

Theory of planned behavior merupakan pengembangan dari theory of 

reason action (TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Azjen pada tahun 

1975. Azjen menganalisa bahwa tidak sepenuhnya tingkah laku seseorang berada 

di bawah kontrol penuh individu tersebut. Ada faktor yang dapat menghambat 

atau mempermudah/memfasilitasi intensi ke dalam tingkah laku. Sehingga Azjen 

pada tahun 1988 menambahkan perceived behavioural control (PBC) sebagai 

salah satu faktor anteseden bagi intensi yang berkaitan dengan kontrol individu. 

Dengan penambahan faktor PBC kemudian TRA diubah menjadi TPB.    

Digambarkan dalam bagan berikut: 

 
Gambar 2.6 Theory of Planned Behaviour (Sumber Azjen, 2005; hal 118) 

 

Azjen mengemukakan bahwa perilaku (behavior) yang ditampilkan oleh 

individu timbul karena adanya intensi/niat untuk berperilaku (behavioral 

intention). Munculnya niat untuk berperilaku (behavioral intention) dipengaruhi 

oleh tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku (attitude towards behavioral), norma 

subjektif (subjective norm) dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived 

behavioral control).  
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1.  Attitude toward the behaviour 

Berdasarkan model TPB, pemberian PASI pada anak usia baduta dilandasi 

oleh keyakinan terhadap konsekuensi perilaku pemberian PASI pada anak usia 

baduta tersebut. Persepsi konsekuensi positif dan negatif menentukan sikap secara 

keseluruhan terhadap suatu pilihan pemberian asupan pada bayi. Namun sikap 

tidak secara langsung memengaruhi perilaku, melainkan intensi (behavioral 

intention) dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control) 

yang secara langsung menentukan perilaku (behavior) seseorang.  

2.  Perceived behavioral control 

TPB juga menerapkan pentingnya batasan situasional. Contoh, saat 

individu membentuk intensi memberi ASI atau PASI kepada bayi,  individu 

tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek sikap terhadap kedua pilihan 

tersebut, tetapi juga menilai kesulitan dalam pemberian asupan bayi, hal ini yang 

disebut PBC. Selain itu TPB juga mengasumsikan adanya kesesuaian antara PBC 

dengan perilaku atau dengan kata lain PBC dapat merefleksikan faktor yang 

memengaruhi perilaku.  

3.  Subjective norm  

Norma subjektif (subjective norm) adalah faktor ketiga yang memengaruhi 

intensi perilaku. Dalam TPB, norma subjektif dikonseptualisasikan sebagai 

persepsi tekanan sosial (perceived social pressure) yang menggambarkan harapan 

individu lain yang dianggap penting baginya (referent) untuk mendukung maupun 

tidak mendukung pemberian asupan PASI pada bayi. 

Menurut TPB, keyakinan seseorang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai 

yang dianut oleh individu tersebut dan sedikit banyak tergantung pada 
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pengetahuan (fakta atau hal-hal yang dipercayai faktual). Pengetahuan tersebut 

juga dapat menentukan keyakinan mana yang utama dan menetapkan nilai pada 

pengetahuan tersebut.  

2.6 Keaslian Penelitian 

Pencarian sumber ilmiah yang digunakan untuk keaslia penelitian pada 

tabel berikut menggunakan empat database (science direct, scopus, NCBI dan 

Google Scholar). Kata kunci yang digunakan peneliti antara lain: 

Tabel 2.2 Kata Kunci 

infant  Formula Feeding 

breastfeeding Working Mother 

breastfeeding Vs Formulafeeding 

 

Berdasarkan hasil pencarian menggunakan kata kunci pada tabel di atas, 

beberapa artikel ilmiah alternatif telah disaring sesuai topik yang paling 

mendekati penelitian dan disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2.3 Keaslian Penelitian 
No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil penelitian 

1.  Reasons for Stopping 

Exclusive Breastfeeding 

Between Three and Six 

months: A Qualitative 

Study; Alianmoghaddam, 

N., Phibbs, S. & Benn, C.; 

2018 

D : Studi fenomenologi 

S : 30 Ibu yang memiliki 

motivasi tinggi untuk 

memberikan ASI eksklusif 

kepada bayinya yang baru 

lahir 

V :  

Independen 

- Pekerjaan Ibu 

- Pengetahuan 

- Sikap 

Dependen 

- Berhenti ASI di antara 

bulan ke-3 dan ke-6 

menyusui 

I : Open question 

A : Uji Kualitatif 

1. Dilema Ibu yang bekerja 

2. Permintaan pemberian 

ASI eksklusif sangat 

membebani 

3. Rekomendasi pemberian 

ASI eksklusif berbeda 

kepada setiap individu 

4. Memperkenalkan 

makanan padat sebelum 

waktunya adalah sebuah 

budaya. 

2. Exclusive Breastfeeding 

and Partial Breastfeeding 

Reduce the Risk of 

Overweight in Childhood: 

A Nationwide 

D : Korelasional 

S : 774,764 bayi yang 

terdaftar dalam Korea 

National Children’s Health 

Examination 2007—2013 

Pemberian ASI eksklusif 

dan ASI tidak eksklusif 

berpengaruh terhadap 

risiko terjadinya obesitas di 

Korea. 
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No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil penelitian 

Longitudinal Study in 

Korea; Park, S. J. and Lee, 

H. J.; 2017 

V :  

Independen 

- Tipe pemberian ASI 

(eksklusif dan tidak 

eksklusif) 

- Usia 

- Jenis kelamin 

- Berat lahir 

- Tempat tinggal 

- Riwayat orangtua obesitas 

- Asuransi kesehatan 

Dependen 

- Risiko obesitas 

I : Analisa Data 

A : Chi-square  

3. Perbandingan 

Pertumbuhan Bayi yang 

Diberi ASI Ekskllusif 

dengan PASI di Kelurahan 

Kebon Jeruk Jakarta; 

Ambarwati, W.; 2014 

D : Cross-sectional 

S : 35 responden bayi 

dengan ASI eksklusif dan 

35 responden bayi dengan 

PASI 

V : 

Independen 

- Pemberian ASI eksklusif 

- Pemberian PASI 

Dependen 

- Pertumbuhan bayi (berat 

badan, panjang badan, 

lingkar kepala) 

I : Kuesioner 

A : Uji Spearman’s Rho 

1. Berat badan bayi yang 

diberikan ASI eksklusif 

lebih ringan dibandingkan 

berat bayi yang diberikan 

PASI 

2. Panjang badan bayi yang 

diberikan ASI eksklusif 

lebih pendek dibandingkan 

panjang badan bayi yang 

diberikan PASI 

3. Lingkar kepala bayi 

yang diberikan ASI 

eksklusif lebih besar 

dibandingkan lingkar 

kepala bayi yang diberikan 

PASI 

4. Gambaran faktor-faktor 

yang memengaruhi 

pemberian susu formula 

pada ibu yang mempunyai 

bayi 0-6 bulan; 

Puspitasari, R. I.; 2011 

D : Cross-sectional 

S : 37 ibu yang mempunyai 

bayi usia 0-6 bulan 

V : 

Independen 

- Faktor-faktor yang 

memengaruhi pemberian 

susu formula 

Dependen 

Ibu yang mempunyai bayi 

usia 0-6 bulan  

I : kuesioner 

A : SPSS 

Ibu yang memiliki 

pendidikan hingga SMA 

dan berpenghasilan 

500.000-1.000.000 

cenderung memberikan 

asupan susu formula 

kepada bayinya 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1. Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

                    Diukur  

                    Tidak diukur 

                    Hubungan secara langsung 

 

Gambar 3.1 Kerangka konsep Gambaran pemberian PASI dini dengan status gizi 

anak dengan pendekatan Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 

2005). 

 

Attitude toward the 

behaviour 

Sikap Ibu  

Subjective norm 

Persepsi Ibu 

terhadap tekanan 

sosial 

 

 

 

Perceived 

behavioral control 

Persepsi Ibu 

terhadap kesulitan 

dan kemudahan 

untuk berperilaku 

Niat 

Behaviour 

Pemberian PASI 

dini 

Status Gizi 

Anak 
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Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan sikap Ibu 

dilandasi oleh keyakinan terhadap konsekuensi (outcome) yang akan dihasilkan 

jika pemberian PASI dini dilakukan dan kekuatan terhadap keyakinan tersebut 

(outcome evaluation). Dikaitkan dengan sikap, keyakinan setiap orang 

mempunyai tingkatan atau kekuatan yang berbeda-beda. Ditentukan berdasarkan 

persepsi orang tersebut.  

Persepsi ibu terhadap tekanan sosial dapat diartikan sebagai persepsi ibu 

terhadap keyakinan yang dimiliki orang lain (orang tua, suami, atau orang yang 

dianggap penting bagi dirinya) untuk memberikan PASI dini atau tidak dan sejauh 

mana ibu ingin mematuhi anjuran dari orang-orang tersebut yang dianggap 

penting bagi dirinya.  

Persepsi ibu terhadap kesulitan dan kemudahan untuk memberikan PASI 

dini menciptakan sebuah intensi, intensi yang ada menguatkan ibu untuk 

berperilaku dalam hal ini memberikan PASI dini pada anak. Kemudian perilaku 

tersebut dapat memengaruhi status gizi anak. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah penelitian cross-sectional, dilakukan dengan 

cara mengidentifikasi dan mengukur hanya satu kali pada satu saat tanpa adanya 

follow up. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran antara pemberian 

PASI dini dengan status gizi anak. 

4.2. Populasi, sampel dan besar sampel serta teknik pengambilan sampel 

4.2.1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak usia 6-12 

bulan di Puskesmas Menur Surabaya pada tahun 2018. 

4.2.2. Sampel dan Besar sampel 

Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel dan besar sampel, peneliti 

menggunakan kriteria inklusi serta rumus (Lemeshow, 1997) karena tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengeneralisasi. Dan dilakukan kepada kelompok 

homogen. Berikut kriteria inklusi dalam penelitian ini: 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini: 

1. Ibu yang memiliki anak usia 6-12 bulan dan mendapat PASI dini 

2. Ibu dengan anak usia 6-12 bulan yang tercatat di Wilayah Kerja 

Puskesmas Menur Surabaya.  

Berikut perhitungan besar sampel menggunakan rumus Lemeshow: 

n = Error! Reference source not found.  
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Keterangan 

 n = perkiraan besar sampel 

 N = perkiraan besar populasi 

 z = nilai standar normal untuk α = 0,05 (1,96) 

 p = perkiraan proporsi, jika tidak diketahui dianggap 50% 

 q = 1 – p (100% - p) 

 d = tingkat kesehatan yang dipilih (d = 0,05) 

 

n = Error! Reference source not found. 

n  =  170 

4.2.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Peneliti menggunakan metode purposive sampling. Merupakan suatu 

metode pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan maksud atau tujuan 

tertentu yang ditentukan oleh peneliti. 

4.3. Variabel penelitian dan definisi operasional penelitian 

4.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian meliputi variabel independen dan variabel 

dependen. 

1. Variabel Independen 

Pemberian PASI dini 

2. Variabel Dependen 

Status gizi anak.  



SKRIPSI          GAMBARAN PEMBERIAN PENGGANTI...          ELISA MARIA W.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

27 
 

 

 
 

 

4.3.2 Definisi Operasional Penelitian 

Definisi operasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Penelitian 

 

4.4. Instrumen Penelitian 

Untuk mengukur variabel independen pemberian PASI dini, peneliti 

menggunakan 3 buah pertanyaan kuesioner yang bersifat terbuka. Untuk 

mengukur variabel dependen, peneliti melakukan observasi pengukuran berat 

badan dan tinggi badan kemudian data dicatat dalam lembar observasi IMT dan 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Skala Skor 

Independen 

Pemberian 

PASI dini 

Pemberian 

pengganti 

ASI sebelum 

bayi berusia 6 

bulan 

Waktu 

pemberian 

PASI dini 

Kuesioner   

Dependen 

Status gizi 

anak  

 

Perbandingan 

berat badan 

dengan tinggi 

badan sesuai 

usia pada usia 

6-12 bulan. 

Berat badan 

diukur 

menggunakan 

timbangan 

berat badan 

bayi. Panjang 

badan diukur 

dengan alat 

pengukur 

panjang 

badan bayi. 

Indeks 

Massa 

Tubuh 

anak 

 

1.Lembar 

observasi 

berat 

badan dan 

tinggi 

badan 

2.Tabel 

standar 

(IMT/U) 

anak usia 

0-24 

bulan 

Ordinal 

 

Kategori status gizi 

berdasarkan IMT/U 

a.Sangat kurus: < -3 

SD 

b.Kurus: -3 SD 

sampai dengan < -2 

SD 

c.Normal: -2 SD 

sampai dengan 2 SD 

d.Gemuk: > 2 SD 
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dikategorikan menurut kategori status gizi Kemenkes 2010. Berikut instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Kuesioner untuk mengetahui waktu pemberian PASI dini. 

2. Lembar observasi IMT digunakan untuk mencatat hasil pengukuran berat badan 

dan tinggi badan yang dilakukan oleh peneliti, kemudian data tersebut diolah 

untuk mendapatkan IMT anak, setelah itu dikategorikan status gizinya 

berdasarkan tabel kategori status gizi IMT/U yang telah ditetapkan Kemenkes 

tahun 2010.  

4.5. Lokasi dan waktu pengambilan data 

Peneliti sudah melakukan pengambilan data pada tanggal 17 – 25 Juli 

2018 di Wilayah kerja Puskesmas Menur Surabaya yang membawahi 3 kelurahan 

(kelurahan menur, kelurahan nginden dan kelurahan semolowaru). 

4.6. Prosedur pengumpulan dan pengambilan data 

Pengumpulan dan pengambilan data telah dilakukan pada bulan Juli 2018 

di 3 kelurahan yang dibawahi oleh Puskesmas Menur.  

Berikut prosedurnya: 

 Pertama peneliti mengurus surat izin penelitian di Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga untuk diteruskan kepada Bakesbangpol. Surat yang 

dierbitkan Bakesbangpol kemudian diteruskan ke Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya. Surat izin penelitian yang dikeluarkan Dinas Kesehatan peneliti 

teruskan ke Puskesmas Menur untuk diproses. Setelah mendapat izin dari 

Puskesmas Menur, peneliti mengumpulkan dan mengambil data calon responden 

dari Kohort Bayi di Puskesmas Menur Surabaya. Data yang peneliti ambil adalah 

data seluruh anak usia 6-12 bulan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Menur 
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berjumlah 241 orang kemudian dihitung dengan rumus Lemeshow untuk 

mengetahui jumlah sampel, didapatkan 170 orang. Peneliti mendatangi door to 

door untuk mencari responden yang sesuai dengan kriteria inklusi peneliti dan 

didapatkan 43 orang. Peneliti melakukan door to door kurang lebih selama 15 

menit untuk satu responden diberi kuesioner dan diukur berat badan serta panjang 

badannya, dalam sehari peneliti mendapatkan 3-5 responden dimulai dari jam 

08.00-19.00 WIB. Kemudian peneliti menjelaskan tujuan dan langkah dari 

penelitian pada masing-masing calon responden, serta memberikan surat 

persetujuan (informed consent) menjadi responden, untuk ditandatangani. 

Responden diminta untuk mengisi kuesioner yang telah disusun sebelumnya. 

Peneliti melakukan pengukuran parameter berat badan dan tinggi badan apabila 

pada bulan Juli 2018 anak belum melakukan pengukuran di posyandu, untuk 

mengukur berat badan peneliti menggunakan timbangan berat badan bayi milik 

Puskesmas yang sudah dikalibrasi dan untuk mengukur panjang badan peneliti 

menggunakan alat pengukur panjang badan bayi (midline) kemudian menghitung 

IMT anak dan dicocokan dengan tabel yang telah ditetapkan Kemenkes tahun 

2010 untuk dkonversikan menjadi status gizi anak. 

Data yang didapat dari kuesioner dan data yang ada dalam lembar observasi 

selanjutnya dianalisa oleh peneliti. 

4.7. Analisis Data Penelitian 

Peneliti menggunakan analisa deskriptif, data dicross tabulasi kemudian 

dijelaskan dengan gambaran deskriptif. 
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4.8. Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka kerja penelitian Gambaran pemberian PASI dini dengan 

status gizi anak. 

4.9. Ethical Approval 

Peneliti mendapatkan izin penelitian No: 1008-KEPK Komite Etik 

Penelitian Kesehatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dalam upaya 

melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah 

mengkaji dengan teliti protokol berjudul: “HUBUNGAN PEMBERIAN PASI 

DINI DENGAN STATUS GIZI ANAK DI PUSKESMAS MENUR 

SURABAYA” dan telah menyetujui protokol tersebut melalui dipercepat. 

Analisa data menggunakan analisa deskriptif 

Hasil penelitian 

Populasi Total 

Seluruh ibu yang memiliki anak usia 6-12 

bulan yang tercatat di wilayah kerja 

Puskesmas Menur berjumlah 241 orang 

 Purposive sampling 

Sampel 

Sebagian ibu yang memiliki anak usia 6-12 bulan di 

wilayah kerja Puskesmas Menur   

Pengumpulan data: menggunakan 

kuesioner dan pengukuran IMT 

Variabel Independen 

Pemberian PASI dini 

Variabel Dependen 

Status gizi anak 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

Pada bab 5 peneliti akan membahas gambaran umum penelitian dan hasil 

penelitian dengan judul “Gambaran Pemberian Pengganti Air Susu Ibu (PASI) 

Dini dengan Status Gizi Anak di Puskesmas Menur Surabaya”. Penelitian ini 

dilakukan pada ibu yang memiliki bayi berusia 6-12 bulan mendapat PASI dini, 

berjumlah 43 orang responden. Penyajian hasil penelitian dibagi menjadi 3 

bagian: 1) Gambaran umum lokasi penelitian. 2) Penyajian karakterisktik 

responden meliputi pendidikan dan pekerjaan. 3) Variabel yang diukur meliputi 

pemberian PASI dini, lama pemberian PASI dini dan status gizi anak.  

5.1 Gambaran lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Menur Surabaya yang 

terdiri dari tiga Kelurahan (Kelurahan Menur, Kelurahan Nginden dan Kelurahan 

Semolowaru). Distribusi responden dibagi sama jumlah dari masing–masing 

kelurahan. Penelitian dilakukan door to door sesuai alamat yang telah didapatkan 

dari Puskesmas Menur Surabaya.  

Berbagai kegiatan posyandu diadakan di Puskesmas Menur salah satu 

contoh kegiatannya ialah penyuluhan kesehatan terkait wabah penyakit yang 

masuk kejadian luar biasa. Saat penelitian dilakukan, penyuluhan yang sedang 

digencarkan adalah penyuluhan kesehatan mengenai vaksin difteri dan cara 

mengenali gejala difteri karena penyakit difteri dinyatakan masuk kejadian luar 

biasa per Januari 2018. Posyandu balita memfasilitasi penyuluhan kesehatan 

dengan memberikan leaflet, brosur dan vaksinasi difteri. Penyuluhan kesehatan 
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dilakukan di seluruh posyandu balita yang dibawah Puskesmas Menur diantaranya 

6 posyandu balita di kelurahan Menur, 9 posyandu balita di kelurahan Nginden 

dan 15 posyandu balita di kelurahan Semolowaru. 

5.2 Hasil Penelitian 

Peneliti akan menguraikan hasil penelitian meliputi karakteristik 

responden dan variabel yang diukur. Adapun hasilnya sebagai berikut: 

5.2.1 Karakteristik Responden Ibu 

Responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan dan 

perkerjaan yang berbeda. Dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik pendidikan dan 

pekerjaan 

 

No. Karakteristik Responden f(x) % 

1. Usia Ibu   

 a. 17 – 25 tahun 

b. 26 – 35 tahun 

c. 36 – 45 tahun 

10 

22 

11 

23% 

51% 

26% 

 ∑ Responden 43 100% 

2. Pendidikan   

 a. Perguruan Tinggi 

b. SMA 

c. SMP 

d. SD 

6 

28 

6 

3 

14% 

65% 

14% 

7% 

 ∑ Responden 43 100% 

3. Pekerjaan   

 a. Ibu Rumah Tangga 

b. Pegawai Swasta 

c. Wiraswasta 

d. Pedagang 

e. Sales Promotion Girl (SPG) 

f. Polisi Wanita 

g. Pelayan 

30 

7 

1 

2 

1 

1 

1 

70% 

16% 

2% 

5% 

2% 

2% 

2% 

 ∑ Responden 43 100% 

Dari hasil penelitian didapatkan responden yang memiliki pendidikan 

tingkat Perguruan Tinggi berjumlah 14%, SMA berjumlah 65%, SMP 14% dan 

SD 7%. Pekerjaan responden sebagian besar adalah Ibu Rumah Tangga 70% 
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selain itu Pegawai Swasta 16%, Wiraswasta 2%, Pedagang 5%, Sales Promotion 

Girl 2%, Polisi Wanita 2% dan Pelayan 2%. 

5.2.2 Karakteristik Responden Bayi 

Dalam penelitian ini peneliti juga mengikutsertakan putra/putri (bayi) dari 

responden untuk mengukur status gizinya. Dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi bayi berdasarkan karakteristik usia jenis kelamin  

No. Karakteristik Responden f(x) % 

1. Usia Bayi ketika diukur   

 a. 6 - < 9 bulan 

b. 9 - < 12 bulan 

c. 12 - < 18 bulan 

7 

28 

8 

16% 

65% 

19% 

 ∑ Responden 43 100% 

2. Jenis Kelamin   

 a. Laki-laki 

b. Perempuan 

19 

24 

44% 

56% 

 ∑ Responden 43 100% 

 

Didapatkan hasil bayi laki-laki berjumlah 19 orang dan bayi perempuan 

berjumlah 24 orang dimana pembagian usia dimulai dari usia 6 bulan berjumlah 3 

orang, usia 7 bulan tidak ada, usia 8 bulan berjumlah 4 orang, usia 9 bulan 

berjumlah 11 orang, usia 10 bulan berjumlah 7 orang, usia 11 bulan berjumlah 10 

orang dan usia 12 bulan berjumlah 8 orang. 

5.2.3 Variabel yang diukur 

Status gizi digambarkan dengan melihat lama pemberian PASI dini. 

Dalam penelitian ini didapatkan 1 bayi yang mengonsumsi PASI dini sejak usia 

lahir (selama 6 bulan) memiliki status gizi gemuk, terdapat pula 1 bayi yang 

mengonsumsi PASI dini sejak lahir (selama 6 bulan) memiliki status gizi kurus. 

Status gizi yang berbeda dengan waktu konsumsi yang sama akan dibahas 

lebih lanjut pada sub bab pembahasan. Pemberian PASI tertinggi berupa susu 
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formula. Selain susu formula, PASI yang diberikan juga berupa bubur instan, susu 

soya, bubur masak dan biskuit bayi. 

Tabel 5.3 Gambaran pemberian PASI dini pada anak usia 6-12 bulan 

1. Usia bayi pertama kali 

mendapat PASI 

f(x) % 

 a. 0 bulan 

b. 1 bulan 

c. 2 bulan 

d. 3 bulan 

e. 4 bulan 

f. 5 bulan 

19 

1 

7 

7 

5 

4 

44% 

2% 

16% 

16% 

12% 

9% 

 ∑ Responden 43 100% 

2. Lama pemberian PASI f(x) % 

 a. 1 bulan 

b. 2 bulan 

c. 3 bulan 

d. 4 bulan 

e. 5 bulan 

f. 6 bulan 

4 

5 

7 

7 

1 

19 

9% 

12% 

16% 

16% 

2% 

44% 

 ∑ Responden 43 100% 

3. Bentuk PASI f(x) % 

 a. Susu Formula 

b. Susu Soya 

c. Bubur Instan 

d. Bubur Masak 

e. Biskuit Bayi 

36 

2 

3 

1 

1 

84% 

5% 

7% 

2% 

2% 

 ∑ Responden 43 100% 

4. Status Gizi   

 a. Normal 

b. Gemuk 

c. Kurus 

d. Sangat Kurus 

37 

4 

1 

1 

86% 

9% 

2% 

2% 

 ∑ Responden 43 100% 

 

5.3 Pembahasan 

5.3.1. Pemberian PASI dini pada anak usia 6-12 bulan 

Berdasarkan hasil penelitian pemberian PASI dini (susu formula) dari 43 

orang responden penelitian ditemukan 4 orang bayi memiliki status gizi gemuk. 

Menurut penelitian (Park and Lee, 2017) di Korea melaporkan pemberian susu 
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formula dini dapat meningkatkan risiko bayi kelebihan berat badan (overweight). 

Susu formula mengandung protein dan nitrogen yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan ASI, protein dan nitrogen yang tinggi pada susu formula 

dapat mengakibatkan peningkatan berat badan yang berlebihan. Responden yang 

memiliki status gizi anak gemuk, mengatakan pemilihan susu formula sebelumnya 

tidak mempertimbangkan kandungan gizi yang ada di dalam susu formula. Susu 

formula ditetapkan hanya dengan pertimbangan bayi tidak alergi setelah diberikan 

susu formula. Pemberian harian pun tidak dihitung. Dalam sehari bayi diberikan 

susu formula sebanyak yang bayi mau, dengan takaran yang dikira-kira (selalu 

berubah) oleh ibu sehingga menyebabkan kelebihan komsumsi harian.  

Dengan waktu pemberian PASI dini (lama pemberian PASI dini) yang 

sama, didapatkan 1 bayi berstatus gizi kurus dan 1 bayi berstatus gizi sangat 

kurus. Standar antropometri (Kemenkes, 2010) menetapkan kategori status gizi 

berdasarkan Indeks Masa Tubuh menurut Usia anak. Hal yang menjadi pembeda 

antara anak yang berstatus gizi kurus, sangat kurus dan gemuk adalah pemberian 

makanan pengganti ASI dini lainnya selain susu formula. Makanan PASI dini 

lainnya selain susu formula juga dapat memengaruhi status gizi anak.  

Fakta dalam penelitian ini didapatkan anak yang mengonsumsi PASI dini 

lebih awal status gizinya bevariasi (gemuk dan kurus). Bentuk PASI dini yang 

dikonsumsi juga beraneka ragam, mulai dari susu dingga makanan padat. Hasil 

penelitian menyatakan penggunaan PASI tertinggi ialah susu formula, 36 dari 43 

responden memberikan PASI dini pada anaknya berupa susu formula. Penelitian 

(Ireland et al., 2000) didapatkan Ibu yang gagal memberikan ASI eksklusif 

mengganti konsumsi anaknya dengan susu formula. Banyak faktor yang 
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menentukan bentuk pemberian PASI dini.  Beberapa diantaranya karena tuntutan 

pekerjaan, ketidakadekuatan jumlah ASI, bayi alergi ASI, bayi tidak mau 

meminum ASI. Alasan praktis juga membuat responden memilih menggunakan 

PASI dini berbentuk susu formula dibandingkan susu soya yang harus diolah 

sendiri terlebih dahulu atau jenis PASI lainnya. Bentuk PASI dini juga 

menentukan status gizi anak. Dapat dilihat dari hasil penelitian, bayi yang 

memiliki status gizi selain normal, semua mengonsumsi PASI dini berbentuk susu 

formula.  

Dari hasil penelitian juga didapatkan bahwa sebagian besar ibu yang 

memberikan PASI dini kepada anaknya adalah ibu rumah tangga. Hal tersebut 

membantah hasil penelitian dari (Alianmoghaddam, Phibbs and Benn, 2018) yang 

mengatakan bahwa kegagalan pemberian ASI salah satunya dikarenakan ibu 

bekerja yang terbebani oleh tuntutan pemberian ASI. Dalam penelitian ini 

dibuktikan bahwa pekerjaan ibu bukanlah menjadi alasan utama seseorang 

memberikan PASI dini.  

Motivasi, pengetahuan dan harapan ibu bagi kesehatan anak juga dapat 

menjadi alasan atas keputusan pemberian PASI dini yang dilakukan. Berbagai 

latar belakang pendidikan menghasilkan penggambaran bahwa ibu dengan latar 

belakang pendidikan dasar bukan berarti yang paling tidak berpengetahuan 

sehingga memberikan PASI dini dengan jangka waktu terlama. Dalam penelitian 

ini, sebagian besar ibu yang memberikan PASI dini memiliki latar belakang 

pendidikan tingkat menegah atas. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan 

Mayoritas responden yang mendapatkan Pengganti Air Susu Ibu dini 

berstatus gizi normal. 

6.2. Saran 

1.  Bagi Puskesmas Menur Surabaya diharapkan dapat meningkatkan edukasi 

kepada Ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan untuk mengusahakan pemberian 

ASI eksklusif semaksimal mungkin hingga usia 6 bulan. 

2.  Bagi perawat anak diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan 

sistem promosi kesehatan terkait pemberian ASI eksklusif dan penyuluhan  gizi 

anak. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penilaian variabel 

perancu dan pengukuran status gizi tidak hanya sesaat sehingga mendapatkan 

pengukuran yang lebih akurat. 

6.3. Keterbatasan Penelitian 

Pengukuran pemberian PASI dini menggunakan kuesioner dengan 

pertanyaan terbuka sehingga terdapat kemungkinan responden salah paham/ salah 

mengerti arti dari pertanyaan tersebut. 
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Lampiran 1 

Informed Consent Peneliti 

 

Saya sebagai peneliti, 

Nama : Elisa Maria Wahyuni 

NIM : 131411133028 

Program studi : S1 Pendidikan Ners 

Fakultas : Keperawatan 

Universitas : Universitas Airlangga 

Nomor telepon : 082302554796 

E-mail : elisa_maria_marpilamiya@yahoo.co.id 

 

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka memenuhi tugas akhir.  

Judul penelitian :  

Gambaran Pemberian Pengganti Air Susu Ibu (PASI) Dini dengan Status 

Gizi Anak Usia ASI Eksklusif 

Tujuan penelitian: 

Menjelaskan gambaran  pemberian PASI dini dengan status gizi anak. 

Pembimbing 1 : Harmayetty, S.Kp., M.Kes 

Pembimbing 2 : Aria Aulia Nastiti, S.Kep., Ns., M.Kep 

Adapun beberapa prosedur yang akan dilaksanakan: 

1. Pada saat penelitian, saya akan melakukan wawancara dengan ibu 

mengenai pemberian PASI dini pada putra/ putri ibu. 

2. Ibu diminta untuk mengisi kuesioner dengan menjawab seluruh pertanyaan 

yang ada dalam kuesioner. 

3. Kemudian, kepada putra/ putri ibu akan dilakukan pengukuran berat badan 

dan tinggi badan (apabila pada bulan Juli 2018 anak belum melakukan 

pengukuran di posyandu). 

Dalam penelitian ini informasi dan identitas ibu serta anak akan dijaga 

kerahasiaannya. Pada laporan hasil penelitian, informasi terkait identitas ibu dan 

anak akan digantikan dengan kode. Hasil pengukuran dan jawaban yang 

didapatkan dari kuesioner akan dirahasiakan dan tidak disebarluaskan kepada 

pihak manapun.  

Keikutsertaan ibu dalam penelitian ini bersifat sukarela dan ibu berhak untuk 

mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan dampak yang merugikan ibu. 



SKRIPSI          GAMBARAN PEMBERIAN PENGGANTI...          ELISA MARIA W.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

40 
 

 

 
 

Seluruh responden penelitian tidak mendapatkan insertif berupa uang/ biaya 

transportasi, tetapi mendapatkan souvenir dan berhak mendapatkan informasi 

kesehatan terkait dengan penelitian ini. 

Demikian penjelasan dari saya selaku peneliti, besar harapan saya ibu bersedia 

berpartisipasi dalam penelitian yang saya laksanakan. Akhir kata saya ucapkan 

terima kasih atas kesediaan ibu dalam penelitian ini. 

 

Surabaya, Juli 2018 

Hormat saya, 

 

 

 

Elisa Maria Wahyuni 

NIM. 131411133028 
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Lampiran 2 

Informed Consent Responden 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN) 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : 

Usia  : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

Telah mendapatkan keterangan secara terinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Gambaran Pemberian Pengganti Air Susu Ibu 

(PASI) Dini dengan Status Gizi Anak di Puskesmas Menur Surabaya” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan kepada subjek 

3. Manfaat keikutsertaan sebagai subjek penelitian 

4. Prosedur penelitian 

Subjek penelitian mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut.  

Oleh karena itu, saya (bersedia/ tidak bersedia*) secraa sukarela menjadi subjek 

penelitian dengan penuh kesadaran tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

Peneliti Responden 

  

(Elisa Maria Wahyuni) (………………………..) 

 

Saksi 

 

(………………………..) 

*) coret salah satu 

Contact person: 

Elisa Maria W. (082302554796) 
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Lampiran 3 

Data Umum Responden 

 

No. responden : 

Tanggal pengisian : 

Petunjuk pengisian kuesioner 

1. Jawablah pertanyaan—pertanyaan berikut sesuai identitas anda. 

2. Silahkan bertanya kepada peneliti apabila ada pertanyaan yang kurang 

jelas. 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Alamat  : 

2. Usia  : 

3. Agama  : 

4. Pendidikan terakhir… 

5. Penghasilan perbulan… 

6. Apakah di rumah anda tinggal orang lain selain anda dan suami? Jika ya, 

sebutkan… 
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Lampiran 4 

Lembar Penilaian Pemberian PASI Dini 

 

Petunjuk: jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan keseharian anda. 

1. Sejak kapan anak anda mendapatkan PASI?  

2. Berupa apa? 
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Lampiran 5 

Lembar Penilaian Indeks Massa Tubuh 

  

Jenis Kelamin (L/P) :  

Usia (bulan) :  

Berat badan (kg) :  

Panjang badan (cm) :  

IMT :  

Zscore :  

Kategori status gizi :  
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Lampiran 6 

Tabel Indeks Massa Tubuh Anak Laki-laki Usia 0-2 tahun menurut 

Kemenkes 
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Lampiran 7 

Tabel Indeks Massa Tubuh Anak Perempuan Usia 0-2 tahun menurut 

Kemenkes 
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Lampiran 8 Surat Rekomendasi Penelitian 
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Lampiran 9 Surat Ijin Survey Penelitian 

 



SKRIPSI          GAMBARAN PEMBERIAN PENGGANTI...          ELISA MARIA W.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

50 
 

 

 
 

 

 

 



SKRIPSI          GAMBARAN PEMBERIAN PENGGANTI...          ELISA MARIA W.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

51 
 

 

 
 

Lampiran 10 Sertifikat Uji Etik
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Lampiran 11 Surat Ijin Penelitian dari Fakultas 
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