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ABSTRAK 
Berdasarkan PERMENKES No 39 tahun 2013 pasal 1 angka 4 

menyebutkan susu formula adalah susu yang secara khusus 
diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai 6 
bulan.Namun,akhir-akhir ini sangat disayangkan banyak di antara ibu-ibu 
melupakan keuntungan menyusui.Bayi mereka dibiarkan terbiasa 
menyusu dari alat pengganti,yaitu susu botol ataupun susu formula.Susu 
formula tidak dianjurkan untuk bayi karena susu formula mudah 
terkontaminasi, pemberian susu formula yang terlalu encer membuat bayi 
kurang gizi dan terlalu kental akan membuat bayi kegemukan.Sehingga 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahuihubungan pemberian susu 
formula dengan berat badanbayi 1-6 bulan di Puskesmas Pancur Batu 
tahun 2018.  

Penelitian ini menggunakan penelitian analitik dengan desain 
pendekatan crosssectional.Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 68 
orang.Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive 
sampling.Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Pancur Batupada 25 Mei 
2018-22 Juni 2018.Analisa data menggunakan uji chi-square. 
  Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan pemberian susu formula 
dengan berat badan bayi.Hasil analisa uji Chi-Square dengan uji statistik Fisher's 
Exact Test pada tingkat kepercayaan 95%,df = 1,diperoleh nilai p 0,030 (p < 

α),yang menunjukkan bahwa pemberian susu formula memiliki hubungan dengan 
berat badan bayi 1-6 bulan di Puskesmas Pancur Batu Tahun 2018. 

Diharapkan bagi petugas kesehatan khususnya bidan untuk 
meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan 
tentangASI eksklusif demi tercapainya kesuksesan program ASI 
Eksklusif.Dan mengajarkan pada ibu cara memberikan ASI Eksklusif yang 
benar. 
 
Kata Kunci  : Susu formula, berat badan bayi 
Daftar bacaan : 20 (2008-2016) 
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ABSTRACT 

Permenkes No.39 of 2013 article 1 number 4 stated that formulated 
milk is milk specifically formulated as a substitute of breast milk for babies 
up to 6 months. However,unfortunately now a days lot of accustomed to 
breastfreeding through the substitutes,bottled milk or formula milk. 
Formulated milk is not recommended for babies because it is easily 
contaminated. Too runny formulated milk makes the baby malnourished 
and too thick will make the baby overweight. The aim of this study was to 
determine the relation between formulated milk and infants body weight 
aged 1-6 months at Puskesmas Pancur Batu in 2018. 

This research was an analytic study with crosssectional approach 
design. About 68 people were taken as samples in this study obtained 
throught purposive sampling technique. The data were tested with chi-
square test. The study was conducted at Pancur Batu Public Health 
Center on 25 May-22 June 2018. 

The results showed a relationship between formulated milk feeding 
and the infants weight. The results of the chi-square test analysis and 
fisher’s exact statistical test at a 95% confidence level,df=1,obtained p 
value 0,030(p<α),which indicated that formulated milk feeding had a 
relations with the infants’ weight at the Puskesmas Pancur Batu 2018. 

Health workers,especially midwives are expected to increase the 
level of community knowledge throught counseling about exclusive 
breastfeeding in order to achieve the success of the Exclusive ASI 
program and teach mothers how to provide the correct exclusive 
breastfeeding. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kelangsungan hidup anak ditunjukkan dengan upaya kesehatan anak 

antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator 

angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian 

Neonatal (AKN),Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita 

(AKABA).Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 

hari) menjadipentingkarenakematian neonatal memberi kontribusiterhadap 59% 

kematian bayi.Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 

(SDKI) tahun 2012,angka Kematian Neonatus (AKN) pada tahun 2012 sebesar 

19 per 1.000 kelahiran hidup.Angka ini sama dengan AKN berdasarkan SDKI 

tahun 2007 dan hanya menurun 1 poin dibanding SDKI tahun2002-2003 yaitu 20 

per 1.000 kelahiran hidup.Untuk tahun 2015 tingkat AKB di Indonesia 

menunjukkan sebesar 22,23 per 1.000 kelahiran hidup (Kementerian Kesehatan 

RI, 2016). 

Tahun pertama kehidupan adalah masa pertambahan berat badan yang 

cukup pesat selain pada masa remaja. Pertambahan berat badan  juga dapat 

digunakan sebagai indikator kondisi kesehatan bayi. Kurangnya pertambahan 

berat badan terkadang merupakan tanda bahwa ia sakit, atau tidak makan 

dengan baik. Gizi yang kurang akan mempengaruhi kesehatannya di kemudian 

hari. Tetapi, kenaikan berat badan yang sehat merupakan tanda tumbuh dengan 

baik sehingga kemungkinan besar bayi dalam keadaan sehat (Khasanah, 2013). 

Penimbangan bayi dan balita sangat penting untuk deteksi dini kasus 

gizi kurang dan gizi buruk.Dengan rajin menimbang bayi dan balita, maka 

pertumbuhan balita dapat dipantau secara intensif sehingga bila berat badan 

anak tidak naik atau jika ditemukan penyakitakan dapat segera dilakukan upaya 

pemulihan dan pencegahan supaya tidak menjadi gizi kurang atau gizi buruk. 

Semakin cepat ditemukan, penanganan kasus gizi kurang atau gizi buruk akan 

semakin baik. Penanganan yang cepat dan tepat sesuai tatalaksana kasus anak 

gizi buruk akan mengurangi risiko kematian sehingga angka kematian akibat gizi 

buruk dapat ditekan. (Kementerian Kesehatan RI, 2016). 

1 



2 

 

 

 

Hasil pengukuran status gizi oleh Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia pada tahun 2016 diperoleh bahwa Persentase Gizi Buruk dengan 

indeks BB/U pada balita 0-23 bulan didapatkan persentase gizi buruk sebesar 

3,1%, gizi kurang sebesar 11,8% dan gizi lebih sebesar 1,5%. Provinsi dengan 

gizi buruk yang tertinggi tahun 2016 adalah Nusa Tenggara Timur (28,2%) 

sedangkan propinsi Sumatera Utara kejadian gizi buruk mencapai 10,7%. 

Bidan sebagai salah satu anggota tim kesehatan berkewajiban untuk 

ikut serta dalam upaya kelangsungan hidup, perkembangan dan peningkatan 

kualitas hidup anak Indonesia. Hal ini sesuai dengan kompetensi yang harus 

dikuasai seorang bidan berkaitan dengan kesehatan bayi dan balita, terutama 

berkenaan dengan kompetensi ke-6 (enam), yaitu : bidan memberikan asuhan 

yang bermutu tinggi dan komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 

usia 1 (satu) bulan; dan kompetensi ke-7 (tujuh), yaitu : bidan memberikan 

asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif pada bayi dan balita sehat usia 1 

bulan sampai dengan 5 tahun (Maryunani, 2010). 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 

Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pasal 6 menyebutkan : “Setiap ibu 

yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang 

dilahirkannya”.ASI sebagai makanan yang terbaik bagi bayi tidak perlu diragukan 

lagi. Namun,akhir-akhir ini sangat disayangkan banyak di antara ibu-ibu 

melupakan keuntungan menyusui. Bayi mereka dibiarkan terbiasa menyusu dari 

alat pengganti, yaitu susu botol, ataupun susu formula. Apabila hal yang 

demikian terus berlangsung, tentunya hal ini merupakan ancaman yang serius 

terhadap upaya pelestarian atas peningkatan penggunaan ASI (Khasanah, 

2013). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pasal 15 menyebutkan : 

“Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (indikasi medis, ibu tidak 

ada, atau ibu terpisah dari bayi), bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi. Dan 

berdasarkan PERMENKES No 39 tahun 2013 pasal 1 angka 4 menyebutkan 

susu formula adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti 

ASI untuk bayi sampai 6 bulan . 
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Susu formula merupakan susu buatan atau susu sapi yang diubah 

komposisinya dan dijual dalam bentuk kemasan (Djitowiyono, 2010). Susu 

formula tidak dianjurkan untuk bayi karena susu formula mudah terkontaminasi, 

pemberian susu formula yang terlalu encer membuat bayi kurang gizi, yang 

terlalu kental akan membuat bayi kegemukan, tetapi apabila disebabkan oleh 

alasan tertentu bayi harus mendapatkan atau menggunakan susu formula maka 

untuk mencegah resiko harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: hanya 

boleh memberi susu formula bila pemberian ASI tidak memungkinkan, membaca 

label susu formula harus dengan petunjuk yang jelas tentang cara penyajian dan 

diberikan harus atas persetujuan kepala dinas kesehatan setempat (Proverawati 

& Rahmawati, 2010). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atika (2014) dengan judul 

Perbedaan Pemberian ASI Eksklusif dan Susu Formula TerhadapStatus Gizi 

Bayi Umur 7-12 Bulan Di Desa ReksosariKec. Suruh Kab. Semarang dengan 

hasil penelitian didapatkan nilai Z hitung sebesar -2,694 dengan pvalue 0,020 < α 

(0,05) maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan pemberian ASI 

eksklusif dan susu formula terhadap status gizi bayi umur 7-12 bulan di Desa 

Reksosari Suruh Kabupaten Semarang. 

Penelitian lain yang dilakukan Dewi (2016) tentang Perbedaan 

Peningkatan Berat Badan Bayi Usia 6 Bulan Antara Bayi Yang Mendapat ASI 

Eksklusif dan Susu Formula Di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura menyatakan 

bahwa Peningkatan berat badan bayi yang mendapat ASI eksklusif lebih rendah 

dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu formula. Rerata peningkatan 

berat badan bayi per bulan dengan ASI eksklusif adalah 633 gram, lebih rendah 

dibandingkan bayi yang diberi susu formula yaitu 775 gram. 

Perbedaan peningkatan berat badan bayi per bulan antara bayi yang 

diberi ASI eksklusif dengan susu formula dapat disebabkan karena kandungan 

pemanis buatan yang terlalu banyak dalam susu formula yang banyak dijual di 

pasaran menyebabkan kenaikan berat badan sangat cepat pada bayi yang 

diberikan susu formula (Prasetyono, 2010).  

Hasil survey pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Puskesmas 

Pancur Batu diperoleh bahwa dari 340 bayi yang berkunjung pada bulan 

Desember2017 hanya 152 bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif. Berdasarkan 
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hasil tersebut peneliti mendapatkan bahwa terdapat 188 orang bayi yang 

diberikan susu formula dan Makanan Pendamping ASI  (MP-ASI) Dini. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Pemberian Susu Formula dengan 

Berat Badan Bayi 1-6Bulan di Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang 

Tahun 2018” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan Pemberian Susu Formula dengan 

Berat Badan Bayi 1-6 Bulan di Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang 

tahun 2018 

 

C. Tujuan Penelitian 

C.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Hubungan Pemberian Susu Formula Dengan Berat 

Badan Bayi 1-6 Bulan di Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli 

Serdang Tahun 2018. 

C.2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui distribusi pemberian susu Formula pada Bayi 1-6 

Bulan di Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 

2018 

b. Untuk mengetahui berat badan pada bayi 1-6 Bulan di Puskesmas 

Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 

c. Untuk mengetahui analisis hubungan pemberian susu formula dengan 

berat badan bayi 1-6 bulan di Puskesmas Pancur Batu Kabupaten 

Deli Serdang Tahun 2018. 
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D. Manfaat  Penelitian 

D.1. Manfaat Teoritis Bagi Ilmu Pengetahuan 

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada asuhan Bayi 

Baru Lahir (BBL), serta pengembangan ilmu mengenai pemberian susu 

formula dan berat badan bayi. 

D.2. Manfaat  Praktik 

a. Bagi tenaga kesehatan (bidan) 

Meningkatkan peran bidan dalam melaksanakan prakteknya khususnya 

untuk memberikan penyuluhan tentang tata cara penggunaan susu 

formula kepada ibu. 

b. Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman baru setelah melakukan 

penelitian tentang susu formula. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 
Keaslian Peneltian  

N

o 

Judul, nama 

dan tahun 

Penelitian 

Sasaran 
Variabel 

penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil penelitian 

1 Perbedaan 

Pemberian ASI 

Eksklusif dan 

Susu Formula 

TerhadapStatus 

Gizi Bayi Umur 

7-12 Bulan Di 

Desa 

ReksosariKec. 

Suruh Kab. 

Semarang, oleh 

Naori Atika, Rini 

Susant, danHeni 

Setyowati, 2014 

Bayi umur 

7-12 bulan 

di Desa 

Reksosari 

Suruh 

Kabupaten 

Semarang  

- Variabel 
Independen 
:Pemberian 
ASI 
Eksklusif 
&Susu 
Formula 

 

- Variabel 
dependen 
:Status 
Gizi Bayi 

Deskriptif 

komparatif 

dengan 

pendekatan 

cross sectional 

Hasil penelitian 

dengan uji Mann 

Whitneydidapatka

n nilai Z hitung 

sebesar -2,694 

dengan pvalue 

0,020 <p(0,05) 

maka dapat 

disimpulkan ada 

perbedaan yang 

signifikan 

pemberian ASI 

eksklusif dan 

susu formula 
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terhadap status 

gizi bayi umur 7-

12 bulan di Desa 

Reksosari Suruh 

Kabupaten 

Semarang. 

2 Perbandinganke

naikan Berat 

Badan BBLR 

YangDiberi ASI 

dan Susu 

Formula Pada 

Dua 

MingguPertama 

Perawatanoleh 

Rosdiana 

Susanti, Oswati 

Hasanah, dan 

Gamya Tri 

Utami, 2014 

Sampel 

terdiri dari 

122 bayi 

yang diberi 

ASI dan 

167  bayi 

yang diberi 

susu 

formula 

Variabel 

penelitian : 

Berat 

badan bayi 

yang diberi 

ASI,berat 

badan bayi 

yang diberi 

susu 

formula  

deskriptif 

comparative 

dengan 

menggunakan 

metode studi 

retrospektif 

(retrospective 

study) 

 

Ada perbedaan 

yang signifikan 

antara kenaikan 

berat badan 

BBLR yang diberi 

ASI dibanding 

BBLR yang diberi 

susu formula 

selama dua 

minggu pertama 

perawatan. 

 

Tabel 1.2 
Perbedaan Penelitian Sekarang Dengan Penelitian Sebelumnya 

Pembeda Naori Atika, Rini Susanti, 

danHeni Setyowati, 

Rosdiana Susanti, 

Oswati Hasanah, dan 

Gamya Tri Utami, 

Yolanda 

Damaris 

Judul,tempat 

& tahun 

penelitian 

Perbedaan Pemberian 

ASI Eksklusif dan Susu 

Formula TerhadapStatus 

Gizi Bayi Umur 7-12 

Bulan Di Desa Reksosari 

Kec. Suruh Kab. 

Semarang, 2014 

Perbandingankenaik

an Berat Badan 

BBLR YangDiberi 

ASI dan Susu 

Formula Pada Dua 

MingguPertama 

Perawatan 2014 

Pengaruh 

pemberian 

susu formula 

dengan  berat 

badan pada 

bayi 1-6 bulan 

tahun 2018 

Variabel yang 

diteliti 

- Variabel Independen : 

Pemberian ASI 

Eksklusif dan Susu 

Variabel penelitian : 

Berat badan bayi 

yang diberi ASI, 

Variabel 

penelitian: 

penambahan 
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Formula 

- Variabel dependen : 

Status Gizi Bayi 

berat badan bayi 

yang diberi susu 

formula 

berat badan 

dan 

pemberian 

susu formula 

Metode 

Penelitian 

Deskriptif komparatif 

dengan pendekatan cross 

sectional 

deskriptif 

comparative dengan 

menggunakan 

metode studi 

retrospektif 

(retrospective study) 

Deskriptif 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross sectional 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka 

A.1 Peningkatan Berat Badan Bayi 

A.1.1    Defenisi Bayi 

Neonatus normal adalah neonatus yang lahir dari kehamilan 37 minggu 

sampai 42 minggu dan berat badan lahir 2500 gram sampai dengan 4000 gram 

(Maryanti, 2011) 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016), bayi baru 

lahir sampai dengan usia 28 hari. Pada masa tersebutterjadi perubahan yang 

sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematanganorgan 

hampir pada semua sistem. 

 

A.1.2    Berat Badan Bayi 

Pengukuran berat badan merupakan pengukuran yang terpenting dalam 

memeriksa bayi/balita. Pengukuran berat badan dapat berfungsi untuk : 

- Menilai keadaan gizi, tumbuh kembang, dan kesehatan anak 

- Memantau ksehatan, misalnya penyakit dan pengobatan 

- Dasar penghitungan dosis obat dan makanan yang perlu diberikan 

(Maryunani, 2010) 

Menurut Depkes RI, pertumbuhan adalah bertambah banyak dan 

besarnya sel seluruh bagian tubuh yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur. 

Antara usia 0 dan 6 bulan berat badan bayi bertambah 682 gram/bulan. Berat 

badan lahir bayi meningkat dua kali ketika usia 5 bulan. Berat badan rata-rata 

usia 6 bulan adalah 7,3 kg. Rumus perkiraan penambahan berat badan anak 

usia ≤ 12 bulan yaitu : 

Triwulan I  : 700-750 gram/bulan 

Triwulan II  : 501-6 00 gram/bulan 

Triwulan III  : 400 gram/bulan 

Triwulan IV  : 300 gram/bulan (Cahyaningsih, 2016). 

8 
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Pada bayi yang cukup bulan, berat badan waktu lahir akan kembali pada 

hari ke 10. Berat badan menjadi 2 kali berat badan waktu lahir pada bayi umur 5 

bulan, menjadi 3 kali berat badan lahir pada umur 1 tahun, dan menjadi 4 kali 

berat badan lahir pada umur 2 tahun (Marimbi, 2016). 

 

A.1.3  Teknik Pengukuran Berat Badan Bayi 

 Mengukur berat badan bayi menggunakan timbangan bayi (Timbangan 

Scale) 

a. Timbangan bayi digunakan untuk menimbang anak sampai umur 2 

tahun atau selama anak masih bisa berbaring atau duduk tenang. 

b. Letakkan timbangan pada meja yang datar dan tidak mudah 

bergoyang. 

c. Beri alas tipis dan bersih pada timbangan. 

d. Lihat posisi jarum atau angka harus menunjuk ke angka 0. 

e. Bayi sebaiknya telajang,tanpa topi,kaus kaki dan sarung tangan atau 

memakai bungkus pakaian yang tipis. 

f. Baringkan bayi dengan hati-hati diatas timbangan. 

g. Bila bayi terus bergerak,perhatikan gerakan jarum,baca angka di 

tengah-tengah antara gerakan jarum ke kanan dan ke kiri. 

(Maryunani,2010) 

 Mengukur berat badan bayi menggunakan Timbangan Dacin 

a) Gantungkan dacin pada dahan, palang rumah, atau penyangga kaki 

tiga (tripod). 

b) Periksa kembali apakah dacin sudah tergantung kuat dengan cara 

menarik batang dacin ke bawah kuat-kuat. 

c) Posisikan bandul geser pada angka nol. 

d) Berikan tali pengaman pada batang dacin agar tidak menciderai 

pengukur saat melakukan penimbangan. 

e) Pasang celana timbang/sarung timbang pada dacin. Pastikan 

bandul geser berada pada angka nol. 
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f) Seimbangkan dacin yang sudah dipasang celana timbang dengan 

cara memasukkan pasir ke dalam kantong plastik dan ikatkan pada 

batang dacin. 

g) Timbang anak dengan pakaian yang seminimal mungkin dan 

seimbangkan dacin dengan menggeser bandul geser. 

h) Catat hasil penimbangan dengan cara melihat ujung bandul geser. 

i) Pindahkan bandul geser ke angka nol kembali, kemudian angkat 

anak dari sarung timbang. 

Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menimbang Berat Badan 

menggunakan dacin : 

1. Pemeriksaan alat timbang 

Dacin harus diperiksa secara seksama, apakah masih dalam kondisi baik 

atautidaksebelum digunakan.Dacin yang baik adalah apabila bandul geser 

berada pada posisi skala 0,0kg, jarum penunjuk berada pada posisi 

seimbang.Keadaan bandul digeser tidak longgar terhadap tangkai dacin, 

melakukan penelitian, peneraan alat timbang ini sangat penting untuk 

mendapatkan data dengan validitas yang tinggi. 

2. Anak atau bayi yang ditimbang 

Anak atau bayi yang akan ditimbang sebaiknya memakai pakaian seminim 

mungkin dan seringan mungkin. Sepatu, baju dan topi sebaiknya dilepaskan. 

3. Keamanan 

Faktor keamanan penimbangan sangat perlu diperhatikan.Segala sesuatu 

menyangkut keamanan harus diperhatikan termasuk lantai dimana di lakukan 

penimbangan. Lantai tidak boleh terlalu licin,berkerikil atau bertangga. Hal itu 

dapat mempengaruhi keamanan, baik yang ditimbang, maupun petugas. 

4. Pengetahuan dasar petugas 

Cara memperlancar proses penimbangan, petugas dianjurkan untuk 

mengetahui berat badan secara umum pada umur-umur tertentu. Hal ini 

sangatpenting diketahui untuk dapat memperkirakan posisi bandul geser 

yang mendekatiskala berat pada dacin sesuai dengan umur anak yang 

ditimbang.Cara ini dapatmenghemat waktu, jika penimbangan dilakukan 

dengan memindah-mindahkan bandul geser secara tidak menentu. 
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 Cara mengukur berat badan bayi menggunakan timbangan injak  

Bila keadaan ini memaksa dimana anak atau bayi tidak mau ditimbang 

tanpa ibunya atau orang tua yang menyertainya, maka timbangan dapat 

dilakukan dengan menggunakan timbangan injak. Caranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Ketika alat timbang sudah menunjukkan angka 00.00 mintalah ibu 

dengan menggendong bayi/anak untuk berdiri di tengah-tengah alat 

timbang. 

2. Pastikan posisi ibu, badan tegak, mata lurus ke depan, kaki tidak 

menekuk dan kepala tidak menunduk ke bawah. Sebisa mungkin 

bayi/anak dalam keadaan tenang ketika ditimbang. 

3. Setelah ibu berdiri dengan benar, secara otomatis alat timbang akan 

menunjukkan hasil penimbangan digital. 

4. Mintalah ibu tersebut untuk turun dulu dari timbangan dan hasil 

penimbangan segera di catat 

5. Ulangi proses pengukuran, kali ini hanya ibu saja tanpa 

menggendong bayi/anak. 

6. Cara menentukan berat badan beyi/anak adalah dengan rumus : 

Berat badan I   = Berat badan saat menggendong bayi/anak. 

Berat badan II = Berat badan saat tidak menggendong bayi/anak. 

 

A.1.4. Kriteria Penambahan Berat Badan Bayi 

Adapun untuk memperkirakan kenaikan berat badan menurut Behrman 

dalam Marimbi (2016) yaitu : 

1. Lahir : 3,25 kg 

2. 3-12 bulan : umur (bulan) + 9/2 

3. 1-6 tahun : umur (bulan) x 2 + 8 

4. 6-12 tahun : umur (bulan) x 7 – 5 
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Dan berikut ini adalah standar penambahan berat badan berdasarkan Keputusan 

Menteri Kesehatan RI nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 : 

Gambar 2.1 
Standar Penambahan Berat Badan 

 

 

 

Gambar 2.2 
Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak berdasarkan Indeks 

 
Sumber :Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 
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A.2       Susu Formula 

A.2.1    Defenisi Susu Formula 

Susu formula merupakan susu sapi yang susunan nutrisinya diubah 

sedemikian rupa hingga dapat diberikan kepada bayi tanpa memberikan efek 

samping (Khasanah, 2013). 

Susu formula bayi adalah cairan atau bubuk dengan formula tertentu 

yang diberikan pada bayi dan anak-anak.Mereka berfungsi sebagai pengganti 

ASI.Susu formula memiliki peran penting dalam makanan bayi karena seringkali 

bertindak sebagai satu-satunya sumber gizi bagi bayi. Oleh karena itu, komposisi 

susu formula yang diperdagangkan dikontrol degan hati-hati dan FDA (Food and 

Drugs Association/ Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika) mensyaratkan 

produk ini harus memenuhi standar ketat tertentu (Nirwana, 2014). 

 

A.2.2 Jenis-jenis Susu Formula 

a. Susu Formula Adaptasi 

 Susu formula adaptasi adalah susu formula yang disesuaikan dengan 

kebutuhan bagi bayi yang baru lahir sampai umur 6 bulan. Pada bayi umur di 

bawah 3-4 bulan,fungsi saluran pencernaan dan ginjal belum sempurna sehingga 

pengganti ASI-nya harus mengandung zat-zat gizi yang mudah dicerna dan tidak 

mengandung mineral yang berlebihan maupun kurang. Maka dari itu, dalam 

formula adaptasi, zat-zat gizinya cukup untuk pertumbuhan yang normal dan 

mencegah timbulnya penyakit-penyakit gizi yang disebabkan oleh kekurangan 

maupun kelebihan masukan zat-zat tersebut. Susunan formula adaptasi sangat 

mendekati susunan ASI,namun tidak sama persis seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1 
Perbandingan Komposisi Susu Formula Dengan Komposisi ASI 

Zat Gizi Formula Adaptasi ASI 

Lemak (g) 3,4-3,64 3,0-5,5 

Protein (g) 
Whey (g) 
Kasein (g) 

1,5-1,6 
0,9-0,96 
0,6-0,64 

1,1-1,4 
0,7-0,9 
0,4-0,5 

Karbohidrat (g) 7,2-7,4 6,6-7,1 

Energi (kkal) 67-67,6 65-70 

Sumber : http : www.library.usu.ac.id 
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Keuntungan dari penggunaan susu formula bayi terletak pada harganya 

karena pembuatannya tidak begitu rumit dan ongkos pembuatan juga lebih 

murah hingga dapat dipasarkan dengan harga yang lebih rendah. Jika keadaan 

ekonomi tidak memungkinkan untuk membeli susu formula mahal, maka susu 

formula jenis tersebut dapat dipakai (Khasanah, 2013). 

b. Susu Formula Follow-up 

Susu formula follow-up adalah susu formula lanjutan yang gunanya 

mengganti formula bayi yang sedang dipakai dengan formula tersebut. Suus 

formula follow-up diperuntukkan bagi bayi berumur 6 bulan ke atas dengan 

asumsi bahwa bayi yang berumur lebih dari 6 bulan memiliki fungsi organ-organ 

yang sudah memadai.Maka, kelebihan zat gizi dapat dikeluarkan lagi oleh ginjal 

sehingga tidak perlu lagi diberikan suus formula adaptasi. 

 Syarat bagi pembuatan susu formula lanjutan ialah jika diencerkan 

menurut petunjuk pembuatannya dan diberikan dalam jumlah cukup, walaupun 

bayi tersebut menolak makanan padat, maka masih dapat menunjang 

pertumbuhannya. Perbedaan antara susu formula adaptasi dan susu formula 

lanjutan terletak pada perbedaan kadar bebrapa zat gizinya. Formula lanjutan 

mengandung protein yang lebih tinggi disbanding suus formula adaptasi. 

 Selain susu formula di atas, ada juga susu formula yang khusus diberikan 

pada dengan gangguan tertentu agar ia dapat tetap tumbuh normal. Suus 

formula semacam ini disebut sebagai formula khusus atau spesifik 

formula.Spesifik formula merupakan formula khusus yang diberikan pada bayi 

yang mengalami gangguan malabsorbsi (gangguan penyerapan zat gizi dalam 

saluran pencernaan), alergi, dan intoleransi (pencernaan bayi menolak zat gizi 

tertentu secara berlebihan).Susu formula khusus tersebut sangat banyak dan 

bervariasi berisi formula tertentu bagi keadaan yang tertentu pula.Ada bayi yang 

memiliki gangguan penyerapan karbohidrat, lemak dan protein, atau zat gizi 

lainnya. 

 Susu formula khusus tidak dianjurkan untuk diberikan pada bayi yang 

sehat karena susunan gizinya justru menjauhi susunan gizi yang terdapat dalam 

ASI. Pemberian susu formula khusus, biasanya atas pengawasan dan petunjuk 

dokter, harga susu ini pun sangat mahal. Selain itu, susu formula khusus juga 

tidak dijual di toko umum atau hanya tersedia di rumah sakit atau apotek 

(Khasanah, 2013). 
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c. Susu Formula Prematur 

Pada trimester terakhir, janin dalam kandungan tumbuh sangat 

cepat.Jika bayi dilahirkan belum pada waktunya (prematur) maka berat dan 

panjang badannya kurang dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan cukup 

bulan. 

 Sebenarnya, ASI yang keluar dari ibu yang melahirkan prematur telah 

disesuaikan dengan kebutuhan gizi bayi tersebut.Akan tetapi, jika kondisi tertentu 

yang tidak memungkinkan diberi ASI maka bayi dapat diberi suus formula khusus 

untuk bayi prematur. 

 Susu formula prematur digunakan untuk bayi yang lahir prematur.Susu 

formula prematur komposisi zat gizinya lebih besar dibandingkan dengan formula 

biasa karena pertumbuhan bayi prematuryang cepat sehingga membutuhkan zat-

zat gizi yang lebih banyak. Susu formula tersebut mengandung lebih banyak 

protein, dan kadar beberapa mineralnya (seperti kalsium dan natrium) yang lebih 

tinggi (Khasanah, 2013) 

d. Susu Hipoalergenik (Hidrolisat) 

 Susu formula ini diberikan kepada bayi yang mengalami gangguan 

pencernaan protein.Susu formula jenis ini kandungan lemaknya sudah diperkecil 

(Khasanah, 2013). 

e. Susu soya 

 Bahan dasar dalam susu soya diganti dengan sari kedelai yang 

diperuntukkan bagi bayi yang memiliki alergi terhadap protein susu sapi, tetapi 

tidak alergi terhadap protein kedelai. Fungsinya sama dengan susu sapi yang 

protein susunya telah dipecah dengan sempurna sehingga dapat digunakan 

sebagai pencegahan alergi 

f. Susu rendah laktosa atau tanpa laktosa 

 Susu jenis ini cocok untuk bayi yang tidak mampu mencerna laktosa 

(intoleransi laktosa) karena tidak memiliki enzim untuk mengolah 

laktosa.Intoleransi laktosa biasanya ditandai dengan buang air terus-menerus 

atau diare. Susu ini merupakan susu sapi yang bebas dari kandungan laktosa. 

Sebagai penggantinya, susu formula jenis ini akan menambahkan kandungan 

gula jagung. 
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g. Susu formula dengan Asam Lemak MCT (Lemak Rantai Sedang) yang Tinggi 

 Susu formula dengan lemak MCT tinggi diberikan kepada bayi yang 

menderita kesulitan dlam menyerap lemak.Oleh karena itu, lemak yang diberikan 

usus harus banyak mengandung MCT (lemak rantai sedang) tinggi sehingga 

mudah dicerna dan diserap oleh tubuhnya. 

h. Susu formula semierlementer 

 Susu ini biasanya diberikan pada bayi yang sudah mengalami infeksi 

usus dan sudah dilakukan pembedahan. Pemberian susu formula jenis ini harus 

dengan petunjuk dokter (Khasanah, 2013). 

 

A.2.3 Kandungan Susu Formula 

a. Lemak 

Kadar lemak yang disarankan dalam susu formula adalah antara 2,7-4,1 gr tiap 

100 ml. Komposisi asam lemaknya harus sedemikian rupa sehingga bayi umur 1 

bulan dapat menyerap sedikitnya 85% lemak yang terdapat dalam susu formula. 

b. Protein 

Kadar protein dalam susu formula harus berkisar antara 1,2-1,9 gr tiap 100 ml. 

Pemberian protein yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tingginya kadar ureum, 

amoniak, serta asam amino tertentu dalam darah. 

c. Karbohidrat 

Kandungan karbohidrat yang disarankan untuk susu formula, yaitu antara 5,4-8,2 

gr tiap 100 ml. Dianjurkan supaya sebagian karbohidrat hanya atau hampir 

seluruhnya memakai laktosa, selebihnya glukosa atau maltose. 

d. Mineral 

Kandungan sebagian besar mineral dalam susu sapi lebih tinggi 3-4 kali 

dibandingkan dengan yang terdapat dalam ASI 

e. Vitamin 

Biasanya, berbagai vitamin ditambahkan pada pembuatan formula hingga dapat 

mencukupi kebutuhan sehari-harinya. 

f. Kandungan zat tambahan 

Salah satu zat tambahan yang ada di dalam susu formula adalah DHA. 

Penambahan ini diperbolehkan karena zat tersebut merupakan zat-zat mikro dan 

penambahannya pun harus mengikuti standar yang berlaku (Khasanah, 2013). 
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A.2.4 Kelemahan Susu Formula 

a. Kandungan Susu Formula Tidak Selengkap ASI 

 Susu formula (susu sapi) tidak mengandung DHA seperti halnya ASI 

sehingga tidak bisa membantu meningkatkan kecerdasan bayi. Terdapat lebih 

dari 100 jenis zat gizi yang terdapat dalam ASI antara lain DHA, tauri, dan 

spingomyelin yang tidak terdapat dalam susu sapi (Khasanah, 2013) 

b. Mudah Tercemar 

  Pembuatan susu formula sering mudah tercemar oleh bakteri, terlebih bila 

ibu menggunakan botol, dan tidak merebusnya setiap selesai memberi susu. Hal 

ini karena bakteri tumbuh sangat cepat pada susu formula sehingga berbahaya 

bagi bayi sebelum susu tercium basi. 

c. Diare dan sering muntah 

  Pengenceran susu formula yang kurang tepat dapat mengganggu 

pencernaan bayi, sedangkan susu yang terlalu kental dapat membuat usus bayi 

sulit mencerna, sehingga sebelum dicerna, susu akan dikeluarkan kembali lewat 

anus yang mengakibatkan bayi mengalami diare. Meskipun tidak 

membahayakan, diare bisa menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan. 

d. Infeksi 

 Susu sapi tidak mengandung sel darah putih hidup dan antibody untuk 

melindungi tubuh terhadap infeksi. Selain itu, proses penyiapan susu formula 

yang kurang streril juga bisa menyebabkan bakteri mudah masuk. Bayi yang 

diberi susu formula lebih sering sakit diare dan infeksi saluran pernapasan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bayi yang mendapat susu botol empat kali lebih 

banyak menderita diare dibandingkan bayi yang mendapat ASI. 

e. Obesitas 

 Suatu penelitian pernah membandingkan pola pertumbuhan normal 

antara bayi yang diberi ASI dengan susu formula. Hasil yang didapatkan pada 

beberapa bulan pertama didapatkan bukti sebagai berikut : 

- bayi yang diberi ASI dan yang diberi susu formula memiliki pola pertumbuhan 

yang sama pada beberapa bulan pertama 

- pada usia 4-6 bulan, bayi yang diberi susu formula mengalami kenaikan berat 

badan yang cenderung lebih cepat dibanding bayi yang diberi ASI 
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- setelah 6 bulan pertama, bayi yang mendapat ASI cenderung lebih ramping 

dibanding dengan bayi yang diberi susu formula 

 Kelebihan berat badan pada bayi yang mendapatkan susu formula 

diperkirakan karena kelebihan air dan komposisi lemak tubuh yang berbeda 

dibanding bayi yang mendapat ASI.  

f. Pemborosan 

 Pemberian susu formula secara tidak langsung juga menambah anggaran 

untuk membeli susu formula. Hal ini tidak akan jadi masalah ketika ibu berasal 

dari keluarga menengah ke atas. Akan tetapi, ia yang berasal dari keluarga 

ekonomi lebih mungkin tidak mampu membeli cukup susu untuk bayinya. 

Dampaknya, ia mungkin memberikan susu formula dalam jumlah sedikit atau 

menaruh susu formula dalam jumlah yang sedikit ke dalam botol. Sebagai 

akibatnya, bayi yang diberi susu formula sering kelaparan dan kekurangan gizi 

(Khasanah, 2013). 

g. Kekurangan vitamin dan zat besi 

 Susu sapi tidak mengandung vitamin yang cukup untuk bayi. Zat besi dari 

susu sapi juga tidak diserap sempurna seperti zat besi dari ASI. Bayi yang diberi 

susu formula bisa terkena anemia karena kekurangan zat besi. 

h. Terlalu banyak garam 

 Susu sapi mengandung garam terlalu banyak yang kadang-kadang 

menyebabkan hypernatremia (terlalu banyak garam dalam tubuh) dan kejang, 

terutama bila bayi terkena diare. Selain itu, kadar garam yang tinggi akan 

memperberat kerja ginjalnya. 

i. Lemak yang tidak cocok 

 Susu sapi lebih banyak mengandung asam lemak jenuh dibanding 

ASI.Untuk pertumbuhan bayi yang sehat asam lemak tak jenuh sangat 

diperlukan.Susu sapi tidak mengandung asam lemak esensial dan asam linoleat 

yang cukup sehingga kemungkinan juga tidak mengandung kolesterol yang 

cukup bagi pertumbuhan otaknya. 

j. Protein yang tidak cocok 

 Susu sapi mengandung terlalu banyak protein kasein karena kasein 

mengandung campuran asam amino yang tidak cocok dan sulit dikeluarkan oleh 

ginjal bayi yang belum sempurna. 
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k. Sulit dicerna 

 Susu sapi lebih sulit dicerna karena tidak mengandung enzim untuk 

membantu pencernaan zat gizi karena susu sapi lambat dicerna sehingga lebih 

lama mengisi lambung bayi ketimbang ASI. 

l. Alergi 

 Bayi yang diberi susu sapi terlalu dini mungkin menderita lebih banyak 

masalah alergi, misalnya asma dan eksim. Sistem kekebalan tubuh bayi akan 

melawan protein yang terdapat dalam susu sapi sehingga gejala-gejala reaksi 

alergi pun akan muncul. 

 

A.2.5 Kondisi yang dibenarkan bayi diberikan susu formula 

Menurut Khasanah (2013), ada beberapa bagian keadaan yang tidak 

memungkinkan ibu untuk menyusui bayinya antara lain sebagai berikut : 

a. Berhubungan dengan kesehatan ibu. Seperti ibu yang menderita sakit 

tertentu (kanker atau jantung, Hb rendah) dan ibu yang menderita HIV/AIDS 

dan hepatitis B. 

b. Air susu ibu tidak keluar sama sekali sehingga satu-satunya makanan yang 

dapat menggantikan ASI adalah susu sapi 

c. Ibu meninggal sewaktu melahirkan atau bayi masih memerlukan ASI 

d. ASI keluar, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi bayi sehingga 

perlu tambahan seperti susu formula 

e. Ibu kecanduan narkotika dan zat adiktif lainnya atau (NAPZA) 

f. Adanya anggapan bayinya menolak atau diare karena minum ASI dan 

sebagainya, meskipun kasus ini jarang terjadi. 

 

A.2.6 Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Penggunaan Susu Formula 

1. Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 

Berbagai tindakan yang dengan sengaja menghalangi program pemberian 

ASI Eksklusif dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling 

banyak 100 juta rupiah.Undang-undang ini telah disahkan oleh Presiden 

bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 13 Oktober 
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2009.Dalam UU kesehatan baru ini,hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif 

dijelaskan dalam: 

a.  Pasal 128 

1. Ayat 1 :setiap bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu(ASI) Eksklusif sejak 

dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Dengan adanya UU ini, 

jelas sudah bahwa seorang anak yang baru dilahirkan dalam kondisi normal, 

artinya tidak memerlukan tindakan penanganan khusus, berhak mendapatkan 

ASI secara Eksklusif. 

2. Ayat 2 : seorang ibu sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitar 

terutama dari keluarga seperti suami, orangtua atau orang dilingkungan kerjanya 

demi kelancaran pemberian ASI pada bayinya.  

3. Ayat 3 : penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.  

Pada kenyataannya, belum banyak dijumpai fasilitas umum yang 

menyediakan tempat khusus bagi ibu menyusui (breastfeeding room).Hal 

tersebut tampaknya juga belum tersosialisasikan pada perusahaan-perusahaan, 

tempat dimana terdapat banyak ibu bekerja yang sedang melaksanakan ASI 

Eksklusif.Setidaknya melihat ayat (3) tadi, perusahaan dapat menyediakan 

tempat khusus yang bersih dan nyaman sebagai tempat dimana seorang ibu 

menyusui dapat memopa ASI-nya untuk kemudian menyimpankan kedalam botol 

dan diberikan kepada bayinya sepulang dari bekerja. 

 

b.  Pasal 129 

Ayat 1 : Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka 

menjamin hak bayu untuk mendapatkan ASI secara Ekskusif. 

 

2. PP No. 33 Tahun 2012 

Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu 

(ASI)  Eksklusif telah diterbitkan sejak 1 Maret 2012. Tujuan PP tersebut adalah : 

a. Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak 

dilahirkan sampai dengn berusia 6(enam) bulan dengan memperhatikan 

pertumbuhan dan perkembangannya.  

b. Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif 

kepada bayinya.  



21 

 

 

 

c. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah 

daerah dan pemerintah terhadap pemberin ASI Eksklusif.  

Berdasarkan PP tersebut, setiap ibu yang melahirkan harus memberikan 

ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya, kecuali ada indikasi medis, ibu 

tidak ada ataupun ibu terpisah dari bayi. Sebenarnya tanpa diatur dalam PP pun, 

seorang ibu secara alami sangat ingin memberi ASI Eksklusif kepada bayinya, 

bahkan merasa sangat bersalah bila tidak bisa memberi ASI misalnya ASI 

kurang lancar atau bahkan tidak keluar karena berbagai faktor.  

Sekarang denhan terbitnya PP No. 33 Tahun 2012 ini, ibu yang meneteki 

akan sangat terbantu dalam rangka menyukseskan pemberian ASI Eksklusif bagi 

bayinya, dengan catatan semua pihak terkait mematuhi aturan yang ada dalam 

PP ini, antara lain : 

a. Dilakukan inisiasi menyusui dini (IMD) oleh tenaga kesehatan 

b. Rawat gabung ibu dan bayi lahir di tempat pelayanan kesehatan.  

c. Tempat kerja dan tempat sarana umum menyediakan fasilitas yang 

memadai bagi ibu yang meneteki untuk memeras ASI dan menyusui. 

 

3. PERMNKES No 39 tahun 2013 

Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai 

pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan (Pasal 1 angka 

4).Larangan yang harus dijauhi tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas 

pelayanan kesehatan misalnya tidak memberikan susu formula bayi dan/atau 

produk bayi lainnya. Larangan tersebut dikecualikan atas indikasi medis, 

ibutidak ada, atau ibu terpisah dari bayi (Pasal 2 huruf d dan Pasal 3 huruf d 

Permenkes 15/2014). 

 

Indikasi medis yang memungkinkan susu formula diberikan kepada bayi 

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Permenkes 39/2013, yaitu: 

Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus; 

- Bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka waktu 

terbatas. 

- Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena 

harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan 

medis. 
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- Kondisi medis ibu dengan HbsAg (+), dalam hal Bayi belum diberikan 

vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif dalam 12 (dua belas) jam dan  

- Keadaan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Penentuan ada tidaknya indikasi medis seperti disebut di atas dilakukan 

oleh dokter (Pasal 7 ayat (2) Permenkes 39/2013).Dalam hal di daerah tertentu 

tidak terdapat dokter, penentuan adanya Indikasi Medis dapat dilakukan oleh 

bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(Pasal 7 ayat (3) Permenkes 39/2013). 

Sedangkan keadaan ibu ‘tidak ada atau ibu terpisah dari bayi’ yang 

memungkinkan pemberian susu formula, meliputi: (lihat Pasal 13 Permenkes 

39/2013) 

a. Ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat; 

b. Ibu tidak diketahui keberadaannya; atau 

c. Ibu terpisah dari Bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya 

dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi 

kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya. 

Dalam hal terjadi indikasi medis, dokter atau rumah sakit harus 

mendapatpersetujuan Ibu bayi/keluarganya terlebih dulu untuk memberikan 

susu formula. Persetujuan itu diberikan setelah ibu bayi/keluarganya 

mendapatkan penjelasan dan peragaan terlebih dulu atas penggunaan dan 

penyajian susu formula. (Pasal 14 Permenkes 39/2013). 

Namun, bagaimana kenyataan dilapangan? Faktanya yang terjadi dilapangan 

sangat mengecewakan dikarenakan : 

a. Tenaga kesehatan tidak dilakukan IMD sebagaimana mestinya yaitu 

dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap didada atau perut ibu 

sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.  

b. Rawat gabung, masih belum sepenuhnya dilakukan.Bayi diberikan 

kepada ibu ada saat-saat tertentu saja untuk disusui, itupun kalau ibu 

minta. Terkadang kalau ibu tidak meminta bayinya,bayi akan tetap 

diruang bayi.  

c. Dari beberapa tempat kerja dan tempat sarana umum yang ada, masih 

banyak yang belum menyediakan ruangan khusus untuk ibu menyusui.  
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d. Selain itu, ternyata masih ada produsen susu formula yang sangat intensif 

melakukan pendekatan kepada ibu baru melahirkan menawarkan untuk 

produknya,walaupun memang mengatakan bahwa ASI tetap yang terbaik 

bagi bayi.  

Mereka menawarkan dan memberikan hadiah-hadiah menarik bila ibu membeli 

produknya.Mereka juga menjelaskan dengan panjang lebar tentang keunggulan-

keunggulan produknya, sehingga bukan tidak mungkin ibu yang menyusui juga 

tertarik untuk memberikan susu formula pada bayinya.  

PP ini memang baru terbit, tetapi mungkin kondisi yang ditemukan 

tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan disebabkan waktu yang masih 

relatif pendek, belum ada sosialisasi memadai, sehingga belum ada action yang 

nyata dari berbagai pihak terkait. Namun,mudah-mudahan PP ini tidak sekedar 

aturan diatas kertas, tetapi juga diimplementasikan dengan baik di lapangan 

dengan pengawasan dan sanksi yang sesuai sehingga pemberian ASI Eksklusif 

kepada bayi dapat berjalan lancar.  

Menyusul ditetapkannya Peraturan Pemerintah(PP) tentang Pemberian 

ASI Eksklusif,berbagai peraturan pendukung mulai dikerjakan.Sedikitnya ada 4 

peraturan tentang ASI yang akan segera dibuat oleh Kementerian Kesehatan. 

Keempat peraturan yang akan diatur dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan(Permenkes) adalah sebagai berikut : 

a. Donor ASI 

b. Penggunaan susu formula 

c. Penerapan sanksi atas pelanggaran PP ASI 

d. Penyelenggaraan fasilitas menyusui ditempat umum 

Selain melalui Permenkes, penerapan PP tentang Pemberian ASI 

Eksklusif khususnya didaerah juga perlu didukung dengan Perda (Peraturan 

Daerah). 

 

3. Sanksi pidana 

 Terkait dengn pasal 128 tadi, UU kesehatan ini kemudian menetapkan sanksi 

yang tercantum dalam pasal 200 yakni "setiap orang yang dengan sengaja 

menghalangi program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu)  tahun dan denda 

paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) ". 
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 Dalam asal 201 ayat (2) disebutkan pula bahwa selain pidana 

denda.,korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin 

usaha ataupun pencabutan status badan hukum.  

Dengan adanya UU ini terlebih dengan sanksi pidana perorangan 

maupun lembaga yang menghalangi hak anak akan ASI, dapat menjadi payung 

sebagai upaya pemeliharaan kesehatan bayi, mempersiapkan generasi yang 

sehat dan cerdas serta dapat menurunkan angka kematian bayi yang 

menurunkan resiko kanker ada ibu. 

 

4. Kontroversi Undang-Undang Kesehatan tentang ASI 

a. Kontroversi pasal 128 

Tidak dijelaskan secara terperinci, apa sajakah kriteria "indikasi medis" 

yang dapat menyebabkan seorang ibu tidak dapat memberikan ASI. Dalam 

penjelasan hanya disebutkan bahwa indikasi medis ditetapkan oleh tenaga 

medis.AIMI menyarakan bahwa yang dimaksud dengan "indikasi medis" tersebut 

hendaknya mengacu pada ketentuan WHO No. WHO/NMH/NHD/09.01 regarding 

acceptable medical reasons for use of breast-milk substitutes tahun 2009. 

Kriteria fasilitas khusus ditempat kerja dan sarana umum untuk 

mendukung pemberian ASI dan ibu menyusui hendaknya dijabarkan lebih lanjut 

dalam peraturan pelaksana undang-undang dalam bentuk PP, walaupun hal ini 

tidak dinyatakan dalam pasal 128 UU Kesehatan. 

b. Kontroversi pasal 200 

Berbeda dengan beberapa peraturan perundangan yang memuat 

ketentuan pidana yang biasanya diawali dengan kalimat "barang 

siapa",ketentuan pidana dalam UU Kesehatan ini dimulai dengan kalimat "setiap 

orang".Perbedaannya adalah kalimat "barang siapa" berarti orang perorangan 

dan badan hukum.Sedangkan "setiap orang" berarti orang perorangan.Namun 

demikian, bukan berarti bila tindak pidana dilakukan oleh korporasi/badan hukum 

maka tidak ada sanksi pidana baginya, sesuai dengan ketentuan tentang badan 

hukum, maka pengurusnyalah yang bertanggung jawab atas dugaan pidana 

tersebut (misalnya dalam perseroan terbatas, yang bertanggung jawab adalah 

direktur). 
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c.  Pasal 201 

Lebih lanjut dalam pasal 210 dinyatakan bahwa bila tindak pidana 

tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap 

pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana 

denda dengan pemberatan 3(tiga) kali dari pidana denda yang disebutkan dalam 

pasal 200 [berarti pidana denda bagi korporasi yang melanggar pasal 200 adalah 

paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta)]. Dalam pasal 201 ayat (2) 

disebutkan pula bahwa selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana 

tambahan berupa : 

a. Pencabutan izin usaha dan/atau 

b. Pencabutan status badan hukum.  

 

A.3. Hubungan Pemberian Susu Formula dengan Penambahan Berat Badan 

Divisi Nutrisi, Aktifitas Fisik dan Obesitas, National Center for Chronic 

Disease Prevention and Health Promotion (CDC) di Amerika melakukan 

penelitian dan mendapatkan hasil bahwa bayi yang mendapat ASI eksklusif 

sebelum usia 6 bulan mempunyai risiko rendah untuk mengalami kelebihan berat 

badan sedangkan sebaliknya bayi yang mengonsumsi susu formula berisiko 

tinggi kelebihan berat badan (IDAI, 2013). 

Bayi yang diberi susu formula mendapatkan 71 atau 89 gram lebih berat 

badannya per bulan dibandingkan yang diberi ASI eksklusif. Sehingga 

peningkatan berat badan per bulan yaitu 729 gram untuk bayi dengan ASI 

ekslusif dan 780 gram untuk bayi dengan susu botol atau susu formula (Ruowei 

Li, 2012). Pada bulan ke 4, bayi dengan ASI ekslusif mengonsumsi 20% kalori 

lebih rendah per harinya dibandingkan bayi dengan susu formula (Dennison, 

2006). 
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A.4 Kartu Menuju Sehat (KMS) 

 Kartu Menuju Sehat adalah alat yang sederhana dan murah yang dapat 

digunakan untuk memantau kesehatan dan pertumbuhan anak.Oleh 

karenanya,KMS harus disimpan oleh ibu bayi/balita di rumah dan harus selalu 

dibawa setiap kali mengunjungi posyandu atau fasilitas kesehatan,termasuk 

bidan dan dokter. 

 KMS menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi ibu dan keluarga untuk 

memantau tumbuh kembang anak,agar tidak terjadi kesalahan atau 

ketidakseimbangan pemberian makanan pada anak.Jika penimbangan yang 

terus-menerus dan teratur,berarti dapat bermanfaaat untuk : 

a. Memonitor perkembangan/pertumbuhan balita secara cermat 

b. Mendeteksi kelainan pada anak, jika ternyata pertumbuhan/ 

perkembangannya terhambat/terganggu dan sekaligus menentukan jalan 

keluarnya atau pengobatan atau penatalaksanaannya (Maryunani,2010). 
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B. Kerangka Teori 

Gambar 2.3 
Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kerangka Konsep 

Gambar 2.4 
Kerangka Konsep 

 

Variabel Independen          Variabel Dependen 

 

 

 

 

Susu Formula 

Jenis susu formula: 

- Susu Formula Adaptasi 

- Susu Formula  Follow-

Up 

- Susu Formula Prematur 

- Susu Hipoalergenik 

(Hidrolisat) 

- Susu Soya 

- Susu rendah laktosa 

atau tanpa laktosa 

- Susu Formula 

semierlementer 

 

Kandungan Susu Formula: 

- Lemak 

- Protein 

- Karbohidrat 

- Mineral 

- Vitamin 

- Kandungan Zat 

Tambahan 

Pemberian Susu Formula 

pada bayi 1-6  bulan 

Berat Badan Bayi 1-6  

Bulan 

Berat Badan Bayi Pemberian Susu Formula 
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 D. Defenisi Operasional 

Tabel 2.2 
Definisi Operasional Hubungan Pemberian Susu Formula Dengan Berat Badan 

Bayi 1-6  Bulan di Puskesmas Pancur Batu Tahun 2018 
 

N
o 

Variable Definisi 
Operasional 

Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

1 Pemberian 
Susu 
Formula  

Pemberian 
susu sebagai 
pengganti 
ASI yang 
diberikan 
pada bayi 
berumur 1-6 
bulan 

Lembar 
kuesioner 

a. Diberikan, jika 
sesuai dengan 
kriteria inklusi 
kode1 
b. Tidak 
Diberikan,jila 
sesuai dengan 
kriteria 
eksklusikode2 

Ordinal  

2 Berat 
Badan Bayi 

Hasil 
pengukuran 
berat tubuh 
pada bayi 1-6 
bulan dengan 
menggunaka
n timbangan 
bayi dalam 
satuan gram 

Timbangan 
Scale 
ONEMED& 
KMS 

a.Normal,jika 
berat badan 
sesuai dengan 
pedoman 
Keputusan 
Menteri 
Kesehatan RI 
nomor 
1995/MENKES/SK
/XII/2010 (diberi 
kode 1)  
b.Tidak 
normal,jikakenaik
an berat badan 
bayi tidak sesuai 
dengan pedoman 
Keputusan 
Menteri 
Kesehatan RI 
nomor 
1995/MENKES/S
K/XII/2010 
(diberikan kode 2) 

Ordinal 

 

E. Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada Hubungan Pemberian Susu 

Formula Dengan Berat Badan Bayi 1-6 Bulan di Puskesmas Pancur Batu 

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan pendekatan 

crossectional yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan 

antara dua atau lebih variabel penelitian,yaitu untuk mengetahui hubungan 

pemberian susu formula denganberat badan pada bayi 1-6  bulan di Puskesmas 

Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

B.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Pancur Batu. Adapun alasan 

pengambilan lokasi penelitian penelitian dilakukan di Puskesmas Pancur 

Batudikarenakan jumlah responden mencukupi untuk dijadikan sampel 

penelitian dan juga didukung oleh jarak antara tempat penelitian dan tempat 

tinggal peneliti yang dekat sehingga peneliti lebih mudah melakukan 

penelitian. 

B.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan November 2017 sampai dengan 

Juli 2018. Penelitian ini dilakukan dengan pengajuan judul pada bulan 

November 2017 kemudian dilanjutkan dengan penyusunan 

proposal,penyajian,pengurusan izin penelitian pada bulan Januari 2018 s/d 

April 2018 kemudian dilakukan pengumpulan dan pengolahan data serta 

analisa data yang dilaksanakan pada bulan Mei 2018 s/d Juli 2018. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

C.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu dengan bayi usia 1-6  

bulan yang melakukan imunisasi di Puskesmas Pancur Batu pada bulan Mei 

2018 berjumlah 210 orang. 

29 
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Tabel 3.1 
Jumlah Populasi Bayi di Setiap Desa Kecamatan Pancur Batu Tahun 2018 

No Desa Jumlah Populasi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Baru 
Bintang Meriah 

Durin Simbelang 
Durin Jangak 
Durin Tonggal 

Hulu 
Lama 

Namo Simpur 
Namo Riam 
Namo Rih 

Namo Bintang 
Pertampilen 
Salam Tani 

Simalingkar A 
Sembahe Baru 

Sugau 
Tanjung Anom 

Tuntungan I 
Tuntungan II 
Tiang Layar 

Tengah 
P.Simalingkar 

9 
9 
7 
8 
9 

10 
10 
10 
11 
10 
10 
11 
10 
12 
9 

10 
9 
8 
9 

10 
11 
8 

              Jumlah Populasi 210 
 

C.2 Sampel  

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh 

populasi. Slovin mengemukakan rumus untuk menentukan besar sampel apabila 

populasi kurang dari 1000, yaitu: 

n = 
 

      
 

Keterangan: 

n  : Ukuran sampel 

N  : Jumlah populasi 

e  : Persen kelonggaran ketidaktelitian kesalahan dalam 

pengambilan sampel  yang masih dapat ditolerir atau diinginkan 

(0,1) dengan tingkat kepercayaan 90%. 
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Sehingga sampel yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini yaitu : 

n =  
   

      (   ) 
 n = 67,74Dibulatkan menjadi 68 orang. 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Stratify Random 

Sampling, yaitu perhitungan sampel berdasarkan jumlah populasi kelas dan 

tingkatan. Untuk mengambil jumlah sampel di setiap kelas dengan perhitungan 

sebagai berikut:  

Tabel 3.2 
Jumlah Sampel di Setiap Desa Kecamatan Pancur Batu Tahun 2018 

No Desa Perhitungan Sampel 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Baru 
Bintang Meriah 

Durin Simbelang 
Durin Jangak 
Durin Tonggal 

Hulu 
Lama 

Namo Simpur 
Namo Riam 
Namo Rih 

Namo Bintang 
Pertampilen 
Salam Tani 

Simalingkar A 
Sembahe Baru 

Sugau 
Tanjung Anom 

Tuntungan I 
Tuntungan II 
Tiang Layar 

Tengah 
P.Simalingkar 

9:210x68 
9:210x68 
7:210x68 
8:210x68 
9:210x68 
10:210x68 
10:210x68 
10:210x68 
11:210x68 
10:210x68 
10:210x68 
11:210x68 
10:210x68 
12:210x68 
9:210x68 
10:210x68 
9:210x68 
8:210x68 
9:210x68 
10:210x68 
11:210x68 
8:210x68 

3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
2 

Jumlah Populasi 210 68 

Maka,dari 210 orang populasi yaitu ibu yang datang bersama bayinya 

yang berusia 1-6 bulan ke Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang 

Tahun 2018 untuk imunisasi pada bulan mei 2018ada sebanyak 68 orang yang 

sesuai dengan ciri atau kriteria tertentu seperti : 

Kriteria Inklusi : 
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1. Ibu yang memiliki bayi 1-6  bulan yang bersedia menjadi responden 

dan merupakan warga wilayah kerja Puskesmas Pancur Batu. 

2. Bayi 1-6  bulan yang mengkonsumsi susu formula  

3. Bayi 1-6  bulan yang memiliki KMS 

4. Bayi 1-6 bulan tidak menderita penyakit tertentu (kanker,jantung,HIV 

& AIDS,TBC) 

 Kriteria Esklusi : 

1. Ibu yang tidak bersedia menjadi responden dan bukan warga wilayah 

kerja Puskesmas Pancur Batu 

2. Bayi yang ASI Eksklusif 

3. Bayi 1-6  bulan yang tidak memiliki KMS 

 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

D.1 Jenis Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas 2 jenis,yaitu : 

 1. Data Primer 

Data primer diperoleh dari responden dengan hasil wawancara dan 

dari jawaban responden yang terdapat pada kuesioner penelitian dengan 

ibu mengenai pemberian susu formula dan hasil penimbangan berat 

badan pada bayi 1-6  bulan saat ini. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder diperoleh dari laporan perkembangan berat badan pada 

bayi 1-6  bulan yang didapatkan dari buku KMS yang dimiliki oleh 

responden.  

D.2  Cara Pengumpulan Data 

1. Pada saat pengumpulan data,peneliti menjelaskan tujuan penelitian 

dan prosedur penelitian kepada calon responden yaitu ibu yang 

mempunyai bayi 1-6 bulan dan bersedia berpartisipasi diwawancarai 

untuk menanyakan apakah calon responden memenuhi kriteria inklusi 

dalam penelitian ini. 

2. Setelah responden memenuhi kriteria inklusi,maka diminta untuk 

menandatangani lembar persetujuan (Informed Consent). 
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3. Selanjutnya diberikan kuesioner kepada ibu yang mempunyai bayi 1-6 

bulan dan memberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner 

kemudian menimbang bayi 1-6 bulan dengan timbangan scale merek 

ONEMED dan mencatat hasilnya di daftar tabel dan KMS. 

E. Alat Ukur/Instrumen Penelitian 

Alat ukur penelitian yang digunakan untuk mengukur variable independen yaitu 

kuesioner yang berisi data demografi responden tentang pemberian susu formula 

pada bayi 1-6 bulan. Dan alat ukur untuk variable dependen dalam penelitian ini 

digunakantimbangan bayi scale ONEMED dan KMS. 

 

F. Prosedur Penelitian 

1. Penulis mengajukan permohonan izin untuk melakukan survey awal 

penelitian kepada program D-IV Kebidanan Poltekkes Medan. 

2. Penulis mengajukan permohonan izin survey awal kepada pimpinan 

Puskesmas Pancur Batu untuk melihat populasi dan sampel penelitian. 

3. Setelah melakukan survey awal, penulis mengajukan permohonan izin 

penelitian kepada pimpinan Puskesmas Pancur Batu yang sebelumnya 

telah disetujui oleh program D-IV Kebidanan Poltekkes Medan. 

4. Pada proses pengumpulan data dari responden, penulis mendatangi 

responden dan menjelaskan tujuan penelitian kepada calon responden 

dan meminta kesediaannya untuk menjadi subjek penelitian. 

5. Setelah respoden setuju, peneliti memberikan informed consent untuk 

ditandatangani dan memberikan lembar kuesioner pada responden 

kemudian menimbang dan mencatat berat badan bayi 1-6  bulan di daftar 

tabel dan KMS 

6. Semua data yang telah terkumpul kemudian akan dianalisa. 

 

G. Pengolahan dan Analisis Data 

G.1 Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali apakah ada daftar tabel dan kuesioner 

untuk responden atau yang ganda atau belum diisi 

b. Coding, yaitu melakukan pemberian kode untuk setiap pertanyaan untuk 

mempermudah pengolahan data. Penkodean data ini didasarkan pada 
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kategori yang telah dibuat untuk memudahkan dalam pengolahan 

selanjutnya. Untuk variabel dependen yaitu berat badan bayi : 

 Normal (jika berat badan sesuai dengan pedoman Keputusan 

Menteri Kesehatan RI nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 diberi 

kode 1) dan 

 tidak  normal (jika berat badan tidak sesuai dengan pedoman 

Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 

1995/MENKES/SK/XII/2010  diberi kode 2) 

Untuk variabel Independen yaitu pemberian susu formula : 

 Diberikan (diberi kode 1) 

 Tidak diberikan (diberi kode 2) 

c. Prosessing, yaitu jawaban-jawaban dari masing-masing responden yang 

berbentuk kode (angka atau huruf) dimasukkan ke dalam program atau 

“software” SPSS 18 for window 

d. Cleaning, peneliti telah mengecek kembali untuk melihat adanya 

kesalahan atau ketidaklengkapan data setelah semua data dari 

responden selesai dimasukkan. Dalam penelitian ini tidak ditemukan 

kekeliruan pada data 

G.2 Analisa Data 

Analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Analisis Univariat : 

Bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakterikstik setiap 

variabel penelitian dan digunakan untuk menghasilkan distribusi frekuensi 

dan persentase dari setiap dependen dan varibel independen.. 

b. Analisis Bivariat : 

Hubungan pemberian susu formula dengan berat badan bayi usia 0-6 bulan 

dianalisa dengan uji chi-square.  

 

H. Etika Penelitian 

Penelitian ini dilakukan setelah peneliti mendapat persetujuan dari komite etik 

Poltekkes Kemenkes RI Medan,kemudian penulis mengajukan permohonan izin 

penelitian kepada pimpinan Puskesmas Pancur Batu. Dalam penelitian ini 
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terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan etik, yaitu penulis 

memberikan penjelasan kepada calon responden tentang tujuan dan prosedur 

pelaksanaan penelitian. Apabila calon responden bersedia, maka calon 

responden dipersilakan untuk menandatangani informed consent. Tetapi jika 

calon responden tidak bersedia, maka calon responden berhak menolak dan 

mengundurkan diri. Responden juga berhak mengundurkan diri selama proses 

pengumpulan data berlangsung. Kerahasiaan catatan mengenai data responden 

dijaga dengan cara tidak menuliskan nama responden pada instrumen penelitian. 

Data-data yang diperoleh dari responden juga hanya akan digunakan untuk 

kepentingan penelitian. 
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  BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian mengenai Hubungan 

Pemberian Susu Formula dengan Berat Badan Bayi 1-6Bulan di Puskesmas 

Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018. 

 

A. Hasil Penelitian 

A.1. Gambaran Lokasi Penelitian 

Puskesmas Pancur Batu merupakan salah satu Kecamatan yang 

berada di Kecamatan Pancur Batu. Puskesmas Pancur Batu terletak di jalan 

Jamin Ginting KM 17,5 Desa Tengah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten 

Deli Serdang dengan luas wilayah kerja Puskesmas Pancur Batu 4.037 

Ha.Kecamatan Pancur Batu berada pada ketinggian 160 m dari permukaan 

laut dengan batas-batas daerah sebagai berikut : 

- Sebelah utara  : berbatasan dengan Medan Tuntungan/Sunggal 

- Sebelah selatan : berbatasan dengan kecamatan Sibolangit 

- Sebelah timur  : berbatasan dengan kecamatan Namo Rambe 

- Sebelah barat : berbatasan dengan kecamatan Kutalimbaru 

Secara administratif kecamatan Pancur Batu terdiri dari 25 desa dan 

terdiri dari 112 dusun/lingkungan, tetapi wilayah kerja Puskesmas Pancur 

Batu hanya terdiri dari 22 desa dan terdiri dari 96 dusun/lingkungan, 

selebihnya menjadi wilayah kerja puskesmas Sukaraya.Seperti yang terlihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.1 
Desa,Luas Wilayah,Rasio Terhadap Luas Total,Jarak Desa ke Kecamatan 

Pancur Batu Tahun 2017 

No Desa 
Luas 

Wilayah 
(Km2) 

Rasio Thdp 
Luas Total 

(%) 

Jarak Desa ke 
Kecamatan 

(Km) 

1 Baru 2.72 2,22 1,5 

2 Bintang Meriah 6,99 5,70 10,5 

3 Durin Simbelang 4,89 3,99 4 

4 Durin Jangak 4,91 4,01 2 

5 Durin Tonggal 9,11 7,43 8 

6 Hulu 2,14 1,75 1 

7 Lama 1,68 1,37 1 

36 
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8 Namo Simpur 2,19 1,79 0,2 

9 Namo Riam 5,15 4,20 5 

10 Namo Rih 4,09 3,34 5 

11 Namo Bintang 4,99 4,07 2 

12 Pertampilen 4,36 3,56 3 

13 Salam Tani 9,74 7,95 2 

14 Simalingkar A 3,41 2,78 9 

15 Sembahe Baru 3,57 16,65 4 

16 Sugau 4.19 3,42 9 

17 Tanjung Anom 5,24 4,28 5 

18 Tuntungan I 3,44 2,81 5 

19 Tuntungan II 3,52 2,87 4 

20 Tiang Layar 4,15 3,39 9 

21 Tengah 1,15 0,94 0,1 

22 P.Simalingkar 1,49 1,22 9 
Sumber : BPS Kecamatan Pancur Batu,2017 
 

A.2Karakteristik Responden 

Tabel 4.2 
Karakteristik Respondendi Puskesmas Pancur Batu  

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 4.1di atas dapat dilihat bahwa usia responden 

mayoritas berusia 1 bulan, 2 bulan, dan 4 bulan sebanyak 19,1%.Dilihat dari 

jenis kelamin responden, mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 

51,5%. 

 

 

Karakteristik 
responden 

Frekuensi % 

1. Umur 

 1 bulan 

 2 bulan 

 3 bulan 

 4 bulan 

 5 bulan 

 6 bulan 

 
13 
13 
11 
13 
11 
7 

 
19,1 
19,1 
16,2 
19,1 
16,2 
10,3 

Jumlah 68 100 

 
2. Jenis kelamin 

 Laki-laki 

 Perempuan 

 
33 
35 

 
48,5 
51,5 

Jumlah 68 100 
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A.3. Analisis Univariat 

Setelah melakukan pengumpulan data maka dilakukan pengolahan data 

dan analisa data.Adapun hasil dari pengolahan data tersebut dapat dilihat 

dari tabel berikut ini : 

 

A.3.1 Pemberian Susu Formula 

Tabel 4.3 
Distribusi Pemberian Susu Formula Pada Bayi 1-6 Bulan 

di Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 

Pemberian Susu 
Formula 

Frekuensi % 

Diberikan 
Tidak diberikan 

40 
28 

58,8 
41,2 

Jumlah 68 100 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

diberikan susu formula sebanyak 58,8% sedangkan responden yang tidak 

diberikan susu formula sebanyak 41,2%. 

 

A.3.2 Berat Badan Bayi 

Tabel 4.4 
Distribusi Berat BadanBayi 1-6 Bulan di Puskesmas Pancur Batu Kabupaten 

Deli Serdang Tahun 2018 

Berat Badan Frekuensi % 

Normal 
Tidak normal 

48 
20 

70,6 
29,4 

Jumlah 68 100 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

memiliki berat badan yang normal sebanyak 70,6% sedangkan responden 

yang memiliki berat badan tidak normal sebanyak 29,4%. 
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A.4 Analisis Bivariat 

Tabel 4.5 
Hubungan Pemberian Susu Formula Dengan Berat Badan 

Bayi 1-6 Bulan di Puskesmas Pancur Batu  
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 

 
Pemberian 

Susu 
Formula 

Berat Badan 

Total 
Nilai

P 
PR 

95% 
Confidence 

Interval 

Normal Tidak 
Normal 

Lower Upper 

F % F % F % 

0,030 0,7 0,5 0,9 

Diberikan 24 60 16 40 40 100 

Tidak 
diberikan 

24 85,7 4 14,3 28 100 

Total 48 70,6 20 29,4 68 100 

Hasil penelitian pada tabel 4.4menunjukkan bahwa mayoritas responden 

yang diberikan susu formula memiliki berat badan yang normal berjumlah24 

orang dan mayoritas responden yang tidak diberikan susu formula juga 

memiliki berat badan normal sebanyak 24 orang. 

Hasil analisa uji Chi-Square dengan uji statistik Fisher's Exact Test pada 

tingkat kepercayaan 95%, df = 1, diperoleh nilai p 0,030 (p < α), maka Ha 

diterima. Artinya ada hubungan pemberian susu formula dengan berat badan 

bayi.Diperoleh nilai PR sebesar 0,7 maka artinya ibu yang memberikan susu 

pada bayi usia 1-6 bulan beresiko 0,7 kali memiliki berat badan tidak normal. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

B.1 Distribusi Pemberian Susu FormulaPada Bayi 1-6 Bulan di 

Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 

Dari hasil penelitian terhadap 68 responden, diketahui bahwa mayoritas 

responden diberikan susu formula sebanyak 40 orang (58,8%).Banyaknya 

kandungan positif dalamsusu formula tentunyasangatmenggiurkan, 

khususnya bagi orangtuayang ingin anaknya menjadi pintar.Namun, tidak ada 

satupun susu formulayang bisa seperti ASI, ASI tetapmerupakan makanan 

yang paling baikuntuk bayi karena semua zat gizi yangdibutuhkan terkandung 

di dalam ASI(Baskoro, 2008). Hal ini dapat dilihat dari jawaban kuesioner 

responden yang memberikan susu formula kepada bayinya, terdapat 26 orang  
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(65%) yang menyatakan bahwa susu formula yang ibu berikan lebih baik 

daripada ASI dan 31 orang (77,5%) menyatakan bahwa susu formula dapat 

meningkatkan kecerdasan bayi. 

Dari hasil penelitian terhadap jawaban responden,diperoleh 9 orang 

(21,9%) menyatakan tidak memberikan susu formula sesuai dengan saran 

penyajian yang terdapat dalam kemasan. Susu formula tidak dianjurkan untuk 

bayi karena susu formula mudah terkontaminasi, pemberian susu formula 

yang terlalu encer membuat bayi kurang gizi, yang terlalu kental akan 

membuat bayi kegemukan, tetapi apabila disebabkan oleh alasan tertentu 

bayi harus mendapatkan atau menggunakan susu formula maka untuk 

mencegah resiko harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : hanya boleh 

memberi susu formula bila pemberian ASI tidak memungkinkan, membaca 

label susu formula harus dengan petunjuk yang jelastentang cara penyajian 

dan diberikan harus atas persetujuan kepala dinas kesehatan setempat 

(Proverawati & Rahmawati, 2010). 

Selain karena faktor sosial budayasangat berpengaruh, seperti beberapa 

ibuyang tinggal di Desa Pancur Batu yang bekerja,maka ibu tidak memberikan 

ASI eksklusifdikarenakan waktu yang jarang dirumah dan tidak mengetahui 

cara memberikanASI perah. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa mayoritas 

yang menyarankan pemberian susu formula adalah keinginan ibu sendiri yaitu 

36 orang (90%). Hal ini terbukti dari jawaban responden, terdapat 12 orang 

(30%) yang menyatakan bahwa bayi mereka pernah mengalami diare setelah 

diberikan susu formula. Padahal seperti yang diketahui, pada usia 0-6 bulan 

organpencernaan bayi belum sempurna danapabila bayi diberikan makanan 

selainASI,dapat menyebabkan terjadinya alergipada bayi sehingga dapat 

terjadi reaksisakit perut atau diare pada bayi. Karenatidak adanya kandungan 

immunoglobulinpada susu formula seperti yang terkandungdalam ASI. 

Selain itu, terdapat 5 orang (12,5%) responden yang menyatakan tidak 

mencuci dan merebus botol susu sebelum digunakan.Menurut Indiarti 

danSukaca (2009),masalah yang seringmuncul pada bayi yang diberikan 

susuformula adalah alergi pada bayi yangbiasanya terjadi pada organ 

pencernaandengan gejala muntah dan diare kronik dankonstipasi. Pada 

umumnya susu formulabayi dibuat dari susu sapi yang diubahkomposisinya 

hingga dapat dipakaisebagai pengganti ASI. Hal ini dapat dilihat dari 40 bayi 
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yang diberikan susu formula, ada 3 bayi yang memiliki berat badan tidak 

normal (kurus). 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dari 40 bayi yang diberikan susu 

formula terdapat 13 bayi (32,5%) yang memiliki berat badan tidak normal 

(obesitas).Ini menunjukkan pemberian susu formula dapat mempercepat 

pertambahan berat badan bayi pada saat umur 1-6 bulan, karena bayi 

mendapatkan nutrisi yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini sama 

dengan teori bahwa pemberian susu formula pada bayi akan mempercepat 

kenaikan berat badan bayi secara drastis. 

Selain itu terdapat 24 bayi (60%) yang diberikan susu formula namun 

memiliki berat badan yang normal. Hal ini dapat dikarenakan  para orang tua 

cermat dalam membaca label susu formula tentang cara penyajian dan dosis 

yang tepat. 

Hasil penelitian oleh Nurfarida (2010) di Desa Argodadi Kecamatan 

Sedayu Kabupaten Bantul didapatkan analisis bivariat dengan Chi Square, 

hasil signifikasi p=0,000. Hal ini menunjukkan ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan ibu terhadap pemberian susu formula. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yusuf(2011) tentang pemberian 

Susu Formula diperoleh bahwa dari 47 orang ibu yang memiliki anak usia 7-

11 bulan yang berada dalam wilayah kerja Puskesmas Minasa Upa Makassar 

Tahun 2011, ibu yang yang memberi susu formula lebih banyak yakni 33 bayi 

(70,2%), dalam hal ini ibu yang bekerja lebih banyak yakni 26 orang ibu, ini 

menunjukkan bahwa tingginya pemberian susu formula dipengaruhi oleh ibu 

yang bekerja, dari hasil wawancara diperoleh ibu-ibu mengatakan bahwa dia 

memberikan susu formula di karenakan lebih praktis dan mudah bila bekerja 

diluar rumah, selain itu alasan pemberian susu formula pada anak di 

disebabkan karena ASI yang tidak keluar dan iklan-iklan yang ada di TV 

ataupun media membuat para ibu tertarik untuk lebih memberikan susu 

formula pada anak mereka. 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang diperoleh dari 

jawaban responden,dari 40 responden yang memberikan susu formula 

kepada bayinya terdapat 23 orang (57,5%) responden yang menyatakan 

alasan pemberian susu formula disebabkan karena ASI tidak keluar dan bayi 

diberikan susu formula sejak hari pertama kelahirannya, 10 orang (25%) 
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menyatakan bahwa ASI tidak mencukupi kebutuhan bayi, dan 7 orang 

(17,5%) menyatakan bahwa ibu tidak memiliki waktu untuk menyusui bayinya.  

 

B.2Distribusi Berat Badan Bayi 1-6 Bulan di Puskesmas Pancur Batu 

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 

Dari hasil penelitian terhadap 68 responden, didapatkan bahwa 

mayoritas responden memiliki kenaikan berat badan yang normal sebanyak 

48 orang (70,6%).Data yang diperoleh dari tabel 4.3 tentang distribusi 

frekuensi berdasarkan berat badan pada bayi yang diberikan susu formula 

diketahui bahwa sebagian besar memiliki berat badan tidak normal, yaitu bayi 

dengan obesitas yaitu 13 bayi (32,5%), sedangkan bayi yang memiliki berat 

badan kurang  (kurus) berjumlah 3 bayi (7,5%).  

Berdasarkan hasil penelitian, ada 40 bayi yang diberikan susu formula 

dimana 13 bayi (32,5%) dengan berat badan tidak normal (obesitas). Bayi 

yang memiliki berat badan obesitas ini disebabkan karena bayi banyak 

mendapat asupan susu formula. Bayi tersebut cenderung memiliki berat 

badan lebih (obesitas) karena kandungan susu formula yang tersedia jelas 

berbeda dengan kandungan gizi yang terdapat dalam ASI. Kandungan dalam 

susu formula lebih banyak mengandung pemanis buatan sehingga dapat 

sangat cepat menaikkan berat badan bayi. Hal ini sesuai dengan teori yang 

menyatakan bahwa berat badan bayi yang mendapat ASI eksklusif meningkat 

lebih lambat dibanding bayi yang mendapat susu formula (MPASI). Hal ini 

tidak berarti bahwa berat badan yang lebih besar pada bayi yang mendapat 

susu formula lebih baik dibanding bayi yang mendapat ASI. 

Berat badan berlebih pada bayi yang mendapat susu formula justru 

menandakan terjadinya kegemukan (obesitas).Karena dengan pemberian ASI 

eksklusif status gizi bayi akan baik dan mencapai pertumbuhan yang sesuai 

dengan usianya (Hariyani, 2011). Sedangkan 3 bayi (7,5%) dengan berat 

badan tidak normal lainnya merupakan bayi dengan berat badan kurang  

(kurus) karena bayi tidak mendapat asupan susu formula yang mencukupi. 

Diketahui bahwa bayi yang diberikan susu formula, tidak diberikan ASI 

eksklusif karena kurangnya kesadaran akan pentingnya ASI eksklusif. Selain 

itu, banyak ibu yang beranggapan bahwa bayi yang hanya diberikan ASI saja 
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tidak bisa mencukupi kebutuhan nutrisi bayi dan ada yang beranggapan 

bahwa menyusui dapat menjadikan bentuk tubuh ibu tidak menarik lagi. 

Sehingga ibu memberikan susu formula sebagai pengganti ASI. Hal ini dapat 

dilihat dari jawaban kuesioner responden yang memberikan susu formula 

kepada bayinya, terdapat 26 orang  (65%) yang menyatakan bahwa susu 

formula yang ibu berikan lebih baik daripada ASI dan 31 orang (77,5%) 

menyatakan bahwa susu formula dapat meningkatkan kecerdasan bayi. 

Dari hasil penelitian terhadap jawaban responden, terdapat 22 orang 

(55%) yang menyatakan mereka membeli susu yang mahal karena jaminan 

susunya baik.Padahal harga yang mahal belum tentu menjamin kualitas susu 

formula tersebut. Dikarenakan kandungan susu formula yang tersedia di 

pasaran jelas berbeda dengan kandungan gizi yang terdapat dalam ASI. 

Kandungan dalam susu formula lebih banyak mengandung pemanis buatan 

sehingga dapat sangatcepat menaikkan berat badan bayi. Hal ini dapat 

menyebabkan berat badan bayi tidak normal atau tidak sesuai dengan 

umurnya dan menyebabkan bayi mengalami obesitas. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dintansari, dkk (2010) mengenai 

Studi Komparatif Penambahan Berat Badan Bayi Umur 0-6 Bulan Yang Diberi 

MP-ASI dan Tanpa Diberi MP-ASI diperoleh bahwa ada perbedaan 

penambahan berat badan bayi umur 0-6 bulan yang diberi MP-ASI dan tanpa 

MP-ASI (p=0,002). Rata-rata penambahan berat badan bayi umur 6 bulan 

yang diberi MP-ASI adalah 3.858,53 gram yang lebih rendah dibandingkan 

bayi yang tanpa diberi MP-ASI yaitu 4.800,09 gram. 

Perbedaan penambahan berat badan bayi antara yang tanpa diberi MP-

ASI dengan yang diberi MP-ASI dapat disebabkan karena kemampuan bayi 

dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi. ASI adalah 

makanan terbaik untuk bayi. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan 

Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat merupakan bekal terbaik bagi seorang 

bayi untuk menjamin proses tumbuh kembang yang optimal,terdapat 5 orang 

(12,5%) responden yang menyatakan tidak mencuci dan merebus botol susu 

sebelum digunakan, 6 orang (15%) menyatakan telah memberikan kembali 

susu yang tidak terminum selama 2 jam kepada bayi, 24 (60%) orang 

menyatakan bahwa mereka melarutkan susu dengan air panas langsung dan 

hanya 9 orang (22,5%) responden yang menyatakan bahwa mereka mencuci 
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tangan dengn sabun sebelum membuat susu untuk bayinya. Hal ini 

menandakan bahwa responden belum mengetahui tentang cara penyajian 

yang tepat untuk memberikan susu formula pada bayinya sehingga sangat 

besar kemungkinan terjadi pertumbuhan yang kurang optimal yang 

disebabkan kurangnya pengetahuan ibu tentang penggunaan susu formula. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Susanti,dkk(2013)tentang 

perbandingan kenaikan berat badan BBLR yang diberi ASI dan susu formula 

pada dua minggu pertama perawatan diperoleh nilai p value 0,007(p value<α), 

maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 

kenaikan berat badan BBLR yang diberi ASI dibanding BBLR yang diberi susu 

formula selama dua minggu pertama perawatan. Sehingga pemberian ASI 

sangat dianjurkan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi bagi BBLR. 

 

B.3Hubungan Pemberian Susu Formula Dengan Berat BadanBayi 1-6 

Bulan di Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 

2018 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa mayoritas responden yang 

diberikan susu formula memiliki berat badan yang normal berjumlah 24 

orang(35,3%) dan mayoritas responden yang tidak diberikan susu formula 

juga memiliki berat badan normal sebanyak 24 orang (35,3%). 

Hasil uji statistik dengan uji chi-square pada tingkat kepercayaan 95%, 

df = 1, diperoleh nilai p = 0,030 atau p < α yang menunjukkan bahwa  ada 

hubungan pemberian susu formula dengan berat badan bayi 1-6Bulan di 

Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018. 

Divisi Nutrisi, Aktifitas Fisik dan Obesitas, National Center for Chronic 

Disease Prevention and Health Promotion (CDC) di Amerika melakukan 

penelitian dan mendapatkan hasil bahwa bayi yang mendapat ASI eksklusif 

sebelum usia 6 bulan mempunyai risiko rendah untuk mengalami kelebihan 

berat badan sedangkan sebaliknya bayi yang mengonsumsi susu formula 

berisiko tinggi kelebihan berat badan (IDAI, 2013). Hal ini sesuai dengan hasil 

jawaban responden, dari 20 responden yang tidak memberikan susu formula 

kepada bayinya, terdapat 18 orang (90%) yang menyatakan bahwa susu 

formula tidak dapat menggantikan ASI. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tyas 

(2013) tentang “Hubungan Antara Pemberian ASI Eksklusif dan ASI Non 

Eksklusif dengan Pertumbuhan Berat Badan Bayi 0-6 Bulan Di Desa 

Giripurwo, Wonogiri” menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara pemberian ASI eksklusif dan ASI Non eksklusif dengan pertumbuhan 

berat badan pada bayi 0-6 bulan di Desa Giripurwo, Wonogiri dan Pemberian 

ASI Non Eksklusif meningkatkan pertumbuhan berat badan tidak baik 15 kali 

lipat daripada bayi yang mendapat ASI Eksklusif.  

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Atika 

(2014) dengan judul Perbedaan Pemberian ASI Eksklusif dan Susu Formula 

TerhadapStatus Gizi Bayi Umur 7-12 Bulan Di Desa ReksosariKec. Suruh 

Kab. Semarang dengan hasil penelitian didapatkan nilai Z hitung sebesar -

2,694 dengan pvalue 0,020 < α (0,05) maka dapat disimpulkan ada 

perbedaan yang signifikan pemberian ASI eksklusif dan susu formula 

terhadap status gizi bayi umur 7-12 bulan di Desa Reksosari Suruh 

Kabupaten Semarang. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi 

(2016) dengan judul “Perbedaan Peningkatan Berat Badan Bayi Usia 6 Bulan 

Antara Bayi Yang Mendapat Asi Eksklusif Dan Susu Formula Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kartasura”.Hasil uji statistik menunjukkan terdapat perbedaan 

bermakna peningkatan berat badan bayi antara bayi yang diberi ASI eksklusif 

dan susu formula dengan nilai p<0,05.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Distribusi pemberian susu formula pada bayi usia 1-6 bulan di Puskesmas 

Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 mayoritas responden 

diberikan susu formula sebanyak 40 orang (58,8%). 

2. Distribusi berat badan bayi usia 1-6 bulan di Puskesmas Pancur Batu 

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 mayoritas respondenmemiliki berat 

badan yang normal sebanyak 48 orang (70,6%). 

3. Hasil analisa uji Chi-Square dengan uji statistik chi-square pada tingkat 

kepercayaan 95%, df = 1, diperoleh nilai p 0,030 (p < α), maka Ha diterima. 

Artinya ada hubungan pemberian susuformula dengan berat badan bayi 

usia 1-6 bulan di Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 

2018. 

 

B. Saran 

1. Bagi petugas kesehatanyang ada di Puskesmas Pancur Batu diharapkan 

untuk meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat khususnya ibu yang 

memiliki bayi 0-6 bulan melalui penyuluhan tentangtentang tata cara penggunaan 

susu formula yang baik dan benar. 

2. Bagi Ibu diharapkan untuk mencari solusi untuk tetap memberikan ASI kepada 

bayi, sehinggakebutuhan bayi akan gizi dapat terpenuhi dengan baik dan dapat 

terciptahubungan yang intim antara ibu dan bayi. Ibu diharapkan dapat 

memberikan ASIeksklusif pada bayi, dan mengurangipemberian susu formula 

sehingga bayidapat memiliki status gizi baik. 

3. Bagi institusi diharapkan untuk dapat menambah sumber bacaan mengenai 

pentingnya ASI Eksklusif di perpustakaan terpadu agar mahasiswa dapat dengan 

mudah memperoleh sumber pustaka mengenai ASI Eksklusif. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melanjutkan penelitian dengan 

menggali faktor-faktor lain yang dapatmendukung suksesnya program ASI 

Eksklusif. 
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PERNYATAAN 

HUBUNGAN PEMBERIAN SUSU FORMULA DENGAN BERAT BADAN 

BAYI 1-6 BULAN DI PUSKESMAS PANCUR BATU KABUPATEN DELI 

SERDANG TAHUN 2018 

 

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 

pernah diajukan untuk disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang 

pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 

ditulis atau diterbitkan oranglain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 

naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. 

 

 

Medan,   2018 

 

 

 

 

Yolanda Damaris 
NIM : P07524414055 
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LEMBAR PENJELASAN KEPADA CALON SUBJEK PENELITIAN 

Dengan hormat, 

Saya Yolanda Damarissebagai Mahasiswa Politeknik Kesehatan 

Kementrian Kesehatan Medan Jurusan D-IV Kebidanan Medan. Dengan ini saya 

sedang melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Pemberian Susu Formula 

Dengan Berat Badan Bayi 1-6 Bulan Di Puskesmas Pancur Batu Tahun 2018”. 

Dan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubunganpemberian susu 

formula dengan berat badan bayi 1-6 bulan. 

Saya akan melakukan wawancara terstruktur kepada ibu/sdr/sdri/mengenai: 

 Identitas bayi 

 Pemberian Susu Formula 

 Berat Badan Bayi 

Bagi ibu yang bersedia untuk dilakukan wawancara, akan kami lakukan  

dan bagi ibu yang tidak bersedia kami tidak memaksa. 

Partisipasi ibu bersifat sukarela tanpa paksaan, setiap data yang ada 

dalam penelitian ini akan di rahasiakan dan digunakan untuk kepentingan 

penelitian.untuk penelitian ini akan dikenakan biaya apapun. Bila ibu/sdr/sdri 

membutuhkan penjelasan, maka dapat menghubungi kami. 

1. Nama : 

2. Alamat : 

3. No Hp : 

Terima kasih kami ucapkan kepada ibu/sdr/sdri yang telah ikut 

berpartisipasi pada penelitian ini. Keikutsertaaan ibu/sdr/sdri dalam penelitian ini 

akan menyumbangkan sesuatu yang berguna untuk memperbaiki dalam 

pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).  

Sebagai ucapan terimakasih kami pada ibu yang sudah bersedia 

meluangkan waktunya disini Setelah memahami berbagai hal yang menyangkut 

penelitian ini diharapkan ibu/sdr/sdri bersedia mengisi lembar persetujuan yang 

telah kami persiapkan. 

        Medan,  2018 

 

 

 

 

       Peneliti 
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

HUBUNGAN PEMBERIAN SUSU FORMULA DENGAN BERAT BADAN 

BAYI 1-6 BULAN DI PUSKESMAS PANCUR BATU 

KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2018 

 

 

Setelah saya mendapat penjelasan dari peneliti tentang tujuan penelitian, 

saya bersedia menjadi responden tanpa ada unsur paksaan,sebagai bukti 

saya akan menandatangani surat persetujuan penelitian. 

 

 

Medan,    2018 

 

 

 

 

                (     ) 
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KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN PEMBERIAN SUSU FORMULA DENGAN BERAT BADAN 

BAYI 1-6 BULAN DI PUSKESMAS PANCUR BATU 

TAHUN 2018 

 

Tuliskan secara singkat dan berikan tanda (√) pada kotak yang sesuai 

dengan pilihan anda 

I. KarakteristikResponden 

NO IDENTITAS IBU 

1 Tanggal Pengisian  

2 No Responden  IDENTITAS ANAK 

3 Nama  Nama  

4 Umur  Umur  

5 Pendidikan  JenisKelamin  

1. Usia bayi saat pemberian susu formula  : 

2. Yang menyarankan pemberian susu formula pada bayi : 

      Ibu sendiri   

     Suami   

     Dokter,bidan,tenaga kesehatan lainnya 

     Mertua (Keluarga lainnya) 

3. Alasan ibu memberikan susu formula  : 

ASI tidak keluar 

ASI tidak mencukupi kebutuhan bayi (ASI jumlahnya sedikit) 

Ibu menderita suatu penyakit (sebutkan penyakit ibu) 

Ibu tidak memiliki waktu untuk menyusui bayi 

4. Berat Badan sebelumnya : 

5. Berat Badan sekarang : 
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II. PEMBERIAN SUSU FORMULA 

Petunjuk :Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kondisi 

yang ibu rasakan saat ini ! 

1. Apakah ibu merasa susu formula sudah dapat memenuhi kebutuhan gizi 

bayi? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Apakah ibu merasa bahwa susu formula yang ibu berikan lebih baik 

daripada ASI? 

a. Ya 

b. Tidak 

3. Apakah ibu merasa pemberian susu formula dapat meningkatkan 

kecerdasan bayi? 

a. Ya 

b. Tidak 

4. Apakah ibu memberikan susu formula sesuai dengan saran penyajian 

yang terdapat dalam kemasan susu? 

a. Ya 

b. Tidak 

5. Apakah bayi ibu pernah mengalami alergi terhadap susu formula 

tertentu? 

a. Ya 

b. Tidak 

6. Apakah bayi ibu pernah mengalami diare setelah diberikan susu formula? 

a. Ya 

b. Tidak 

7. Apakah ibu merasa pengunaan susu formula lebih banyak menghabiskan 

uang daripada ASI? 

a. Ya 

b. Tidak 

8. Apakah ibu membeli susu yang mahal karena jaminan susunya baik? 

a. Ya 

b. Tidak 
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9. Apakah ibu mencuci dan merebus botol dodot sebelum digunakan ? 

a. Ya 

b. Tidak 

10. Apakah ibu memberikan air matang yang digunakan untuk membuat 

susu? 

a. Ya 

b. Tidak 

11. Apakah ibu memberikan kembali susu yang tidak terminum selama 2 jam 

kepada bayi? 

a. Ya 

b. Tidak 

12. Apakah ibu melarutkan susu dengan menggunakan air panas langsung? 

a. Ya 

b. Tidak 

13. Apakah ibu mencuci tangan dengan sabun sebelum membuat susu pada 

bayi? 

a. Ya 

b. Tidak 
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DUMMY TABEL PENELITIAN  

HUBUNGAN PEMBERIAN SUSU FORMULA DENGAN BERAT BADAN BAYI 1-6 BULAN 

DI PUSKESMAS PANCUR BATU TAHUN 2018 

     No Umur bayi Jenis Kelamin Status Pemberian Susu Formula Kenaikan Berat badan 

1 4 bulan Laki-laki diberikan normal 

2 4 bulan Perempuan tidak diberikan normal 

3 6 bulan Perempuan diberikan tidak normal (obesitas) 

4 5 bulan Laki-laki diberikan normal 

5 3 bulan Perempuan diberikan tidak normal (kurus) 

6 1 bulan Perempuan diberikan tidak normal (obesitas) 

7 3 bulan Perempuan tidak diberikan normal 

8 1 bulan Perempuan tidak diberikan normal 

9 4 bulan Perempuan tidak diberikan normal 

10 1 bulan Laki-laki diberikan normal 

11 4 bulan Laki-laki diberikan tidak normal (obesitas) 

12 5 bulan Perempuan diberikan normal 

13 2 bulan Laki-laki diberikan tidak normal (kurus) 

14 1 bulan Laki-laki diberikan tidak normal (obesitas) 

15 3 bulan Perempuan diberikan normal 

16 5 bulan Perempuan diberikan normal 

17 6 bulan Laki-laki diberikan normal 

18 2 bulan Laki-laki diberikan tidak normal (obesitas) 

19 1 bulan Laki-laki diberikan normal 

20 1 bulan Laki-laki tidak diberikan normal 
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21 3 bulan Perempuan diberikan normal 

22 4 bulan Perempuan tidak diberikan normal 

23 2 bulan Perempuan diberikan tidak normal (obesitas) 

24 5 bulan Laki-laki diberikan normal 

25 5 bulan Laki-laki tidak diberikan normal 

26 3 bulan Perempuan diberikan normal 

27 4 bulan Laki-laki tidak diberikan normal 

28 6 bulan Laki-laki tidak diberikan tidak normal (kurus) 

29 4 bulan Perempuan diberikan normal 

30 1 bulan Perempuan tidak diberikan normal 

31 2 bulan Perempuan tidak diberikan normal 

32 4 bulan Laki-laki tidak diberikan normal 

33 1 bulan Laki-laki tidak diberikan normal 

34 1 bulan Perempuan diberikan normal 

35 1 bulan Perempuan diberikan normal 

36 1 bulan Laki-laki diberikan tidak normal (obesitas) 

37 2 bulan Perempuan diberikan tidak normal (obesitas) 

38 5 bulan Laki-laki tidak diberikan normal 

39 2 bulan Perempuan tidak diberikan tidak normal (kurus) 

40 4 bulan Laki-laki diberikan tidak normal (obesitas) 

41 1 bulan Laki-laki tidak diberikan normal 

42 6 bulan Perempuan diberikan normal 

43 4 bulan Perempuan tidak diberikan normal 

44 4 bulan Laki-laki diberikan tidak normal (obesitas) 

45 5 bulan Perempuan tidak diberikan normal 
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46 2 bulan Perempuan tidak diberikan normal 

47 3 bulan Laki-laki diberikan tidak normal (obesitas) 

48 2 bulan Laki-laki diberikan normal 

49 2 bulan Perempuan tidak diberikan normal 

50 5 bulan Laki-laki tidak diberikan normal 

51 2 bulan Perempuan tidak diberikan normal 

52 4 bulan Laki-laki diberikan tidak normal (obesitas) 

53 2 bulan Perempuan diberikan normal 

54 3 bulan Laki-laki tidak diberikan normal 

55 3 bulan Laki-laki diberikan tidak normal (obesitas) 

56 2 bulan Perempuan diberikan normal 

57 6 bulan Perempuan tidak diberikan tidak normal (obesitas) 

58 1 bulan Laki-laki diberikan normal 

59 5 bulan Perempuan tidak diberikan tidak normal (obesitas) 

60 5 bulan Laki-laki diberikan normal 

61 3 bulan Laki-laki tidak diberikan normal 

62 5 bulan Laki-laki diberikan normal 

63 6 bulan Perempuan tidak diberikan normal 

64 3 bulan Perempuan diberikan tidak normal (kurus) 

65 4 bulan Perempuan diberikan normal 

66 3 bulan Laki-laki diberikan normal 

67 2 bulan Laki-laki tidak diberikan normal 

68 6 bulan Perempuan diberikan normal 
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OUTPUT DATA SPSS 
 

FREQUENCIES VARIABLES=usia jenis_kelamin pemberian_sufor 

kenaikan_bb 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 
Frequencies 

Notes 

Output Created 18-JUL-2018 06:43:53 

Comments  

Input Data D:\ \YOLANDA\data 

yolanda.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

68 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all 

cases with valid data. 

Syntax FREQUENCIES 

VARIABLES=usia 

jenis_kelamin pemberian_sufor 

kenaikan_bb 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,05 

 

Statistics 

 usia bayi jenis kelamin 

pemberian susu 

formula 

kenaikan berat 

badan bayi 

N Valid 68 68 68 68 

Missing 0 0 0 0 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Frequency Table 

usia bayi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 bulan 13 19,1 19,1 19,1 

2 bulan 13 19,1 19,1 38,2 

3 bulan 11 16,2 16,2 54,4 

4 bulan 13 19,1 19,1 73,5 

5 bulan 11 16,2 16,2 89,7 

6 bulan 7 10,3 10,3 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

jenis kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 33 48,5 48,5 48,5 

perempuan 35 51,5 51,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

pemberian susu formula 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid diberikan 40 58,8 58,8 58,8 

tidak diberikan 28 41,2 41,2 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

kenaikan berat badan bayi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid normal 48 70,6 70,6 70,6 

tidak normal 20 29,4 29,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=pemberian_sufor BY kenaikan_bb 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 
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Notes 

Output Created 18-JUL-2018 06:44:30 

Comments  

Input Data D:\ \YOLANDA\data yolanda.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 68 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on all the 

cases with valid data in the specified 

range(s) for all variables in each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=pemberian_sufor BY 

kenaikan_bb 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

Resources Processor Time 00:00:00,06 

Elapsed Time 00:00:00,11 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 349496 

 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

pemberian susu formula * 

kenaikan berat badan bayi 

68 100,0% 0 0,0% 68 100,0% 

 

pemberian susu formula * kenaikan berat badan bayi 

Crosstabulation 

Count   

 

kenaikan berat badan bayi 

Total normal tidak normal 

pemberian susu formula Diberikan 24 16 40 

tidak diberikan 24 4 28 

Total 48 20 68 
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Crosstabs 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,246
a
 1 ,022   

Continuity Correction
b
 4,080 1 ,043   

Likelihood Ratio 5,581 1 ,018   

Fisher's Exact Test    ,030 ,020 

Linear-by-Linear Association 5,169 1 ,023   

N of Valid Cases 68     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,24. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for STATUS 

PEMBERIAN (DIBERIKAN / 

TIDAK DIBERIKAN) 

,250 ,073 ,858 

For cohort BERAT BADAN 

BAYI = NORMAL 
,700 ,521 ,940 

For cohort BERAT BADAN 

BAYI = TIDAK NORMAL 
2,800 1,047 7,486 

N of Valid Cases 68   
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