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ABSTRAK 

Hubungan antara Pemberian ASI Eksklusif dan ASI Non Eksklusif dengan 
Pertumbuhan Berat Badan Bayi 0-6 bulan di Desa Giripurwo, Wonogiri 

Budiwan Putri Edining Tyas1 , Pratikto Widodo1, Ganda Anang1 

Latar belakang: Berdasarkan International Breastfeeding Journal, diperoleh data 
terakhir  menunjukkan bahwa hanya 38% bayi usia 2-3 bulan yang mendapatkan ASI 
eksklusif dan 23% bayi yang diberi makanan pendamping sebelum usia 6 bulan. Pada  
tahun 2006, data dari Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa 
hanya 20,67%  bayi usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif dari jumlah total 
bayi usia 0-6 bulan yaitu 12.508. Pemberian ASI bagi tumbuh kembang yang optimal 
baik fisik maupun mental dan kecerdasannya, maka perlu perhatian agar dapat 
terlaksana dengan benar. 
Tujuan:  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pemberian ASI 
eksklusif dan ASI non eksklusif dengan pertumbuhan berat badan pada bayi 0-6 
bulan. 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan pendekatan 
case control. Subyek penelitian ini adalah balita dengan pemberian ASI Eksklusif dan 
ASI Non Eksklusif di Posyandu Desa Giripurwo, Wonogiri. Metode pengambilan 
sampel secara purposive sampling. Hasil penelitian diuji dengan uji statistik uji Chi 
Square dengan program SPSS 19,0.  
Hasil:  Besar sampel yang diperoleh adalah 72 bayi yang terdiri atas 24 (33,33%) 
bayi dengan pertumbuhan berat badan tidak baik terdiri atas 6 bayi mendapatkan ASI 
Eksklusif dan 18 bayi mendapatkan ASI Non Eksklusif. Sedangkan 48 (66,67%) 
balita dengan pertumbuhan berat badan baik terdiri atas 40 bayi mendapatkan ASI 
Eksklusif dan 8 bayi  mendapatkan ASI Non Eksklusif . Terdapat hubungan yang 
bermakna antara 2 kelompok dengan uji data chi square, didapatkan nilai p=0,000 
(p< 0,05) dan OR=15 dengan CI = 95%. 
Simpulan:   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.  
  

Kata Kunci: ASI Eksklusif, ASI Non Eksklusif, Bayi, Balita, Pertumbuhan, Berat 

Badan.  
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ABSTRACT 

The correlation  Breastfeeding Exclusive and Non Exclusive breastfeeding with 
Growth Weight Infants 0-6 months in Giripurwo Wonogiri 

Budiwan Putri Edining Tyas1 , Pratikto Widodo1, Ganda Anang1 

Background : Based on theInternational Breastfeeding Journal, recent data obtained 
showed thatonly 38% of infants aged 2-3 months are exclusively breastfed, and 23% 
of infants given complementary foods before the age of 6 months. In 2006, data from 
the Central Java Health Profile shows that only 20.67% of infants aged 0-6months to 
get the total number of exclusive breastfeeding of infants aged 0-6 months is 12,508. 
Breastfeeding for optimal growth and development of both physical andmentaland 
intellectual, it is necessary that attentioncan be implemented properly. 
Objective : This study aimed to determine the relationship between exclusive 
breastfeeding and non-exclusive breastfeeding with weight gain in infants 0-6 
months. 
Methods :This research uses analytic study design with case-control approach. The 
subjects of this study were infants with exclusive breastfeeding and Non exclusive 
breastfeeding in Giripurwo, Wonogiri. Purposive sampling is method sampling. The 
results tested with Chi Square test statistics with SPSS 19.0. 
Results : The sample obtained is 72 infants consisting of 24(33.33%) infants with 
growth unwell consists of 6 exclusively breastfed infants and 18 infants breastfed non 
exclusive while 48 (66.67%) infants with growth well consists of 40 exclusively 
breastfed infants and 8 infants breastfed non exclusive. There is asignificant 
correlation between the 2 groups with the chi-square test of the data, so conclude 
p=0,000 (p<0,05) and OR = 15 with CI (Confidence Interval) = 95%. 
Conclusion : There is a significant relationship between Exclusive breastfeeding and 
Milk Non Exclusive by Growth Weight Infants 0-6 months in Giripurwo, Wonogiri 
and Non Exclusive Breastfeeding increase weight gain is worst 15 times more than 
infants who received exclusive breastfeeding. 
 

Keywords: Exclusive Breastfeeding, Non-exclusive breastfeeding, Infant, Under five 

age, Growth, Weight. 
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PENDAHULUAN 
Pertumbuhan (growth) berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, 

jumlah, ukuran, dan fungsi tingkat sel, organ, maupun individu (Supariasa, 2002) 
yang bisa diukur dengan ukuran berat (gram, pound, kilogram), ukuran panjang (cm, 
meter), dan umur tulang (Soetjiningsih, 2002). Pertumbuhan adalah peningkatan 
secara bertahap dari tubuh, organ, dan jaringan dari masa konsepsi sampai remaja 
(Supariasa, 2002).  

Soetjiningsih (2002) menjelaskan bahwa pada umumnya pertumbuhan 
mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu: perubahan proporsi tubuh yang dapat diamati 
pada masa bayi sampai dewasa.  

Hal yang penting bagi pertumbuhan bayi dan anak adalah nutrisi sebagai  
pondasi bagi pertumbuhan badan yang sehat yang pada gilirannya akan mendukung 
perkembangan yang sehat. Nutrisi secara khusus penting dalam tahun pertama 
kehidupan bayi. Pada masa bayi, benar-benar tergantung pada pengasuhnya untuk 
mendapatkan nutrisi. Selama tahun pertama, berat badan bayi meningkat tiga kali 
lipat dibanding berat lahirnya. Lebih jauh lagi, 65% dari total pertumbuhan otak 
setelah lahir terjadi selama tahun pertama kehidupan bayi (Meadow et al., 2005).   

Untuk bayi, di dunia ini tak ada makanan lain yang lebih sempurna daripada Air 
Susu Ibu (ASI). Memang ASI diciptakan sempurna susunan zat dan mutunya 
pertumbuhan sebaik-baiknya bagi bayi lahir maupun rohaninya (Sajogyo et al., 
1994).  

ASI eksklusif menurut WHO (World Health Organization) adalah pemberian 
ASI saja tanpa tambahan cairan lain baik susu formula, air putih, air jeruk, ataupun 
makanan tambahan lain, sebelum mencapai usia 6 bulan.  Sistem pencernaan bayi 
belum mampu berfungsi dengan sempurna, sehingga ia belum mampu mencerna 
makanan selain ASI (Marimbi, 2010).  

Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan dengan UU no. 36 tahun 2009 
tentang kesehatan dan  Kemenkes No. 450/MENKES/IV/2004 tentang pemberian 
ASI secara eksklusif pada bayi Indonesia yaitu “Pemberian ASI eksklusif, diwajibkan 
bagi bayi baru lahir sampai bayi berumur 6 bulan dan dianjurkan dilanjutkan sampai 
anak berusia 2 tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai”.  

Sedangkan data dari Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2006, bahwa 
hanya 20,67%  bayi usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif dari jumlah total 
bayi usia 0-6 bulan yaitu 12.508 (Dinkes, 2006). 

Allah SWT menganugerahkan ASI sebagai makanan pertama dan juga makanan 
utama untuk bayi. Sangat penting peran Ibu dalam menyusui bayinya, hal itu dapat 
dirujuk pada firmanNya yang tertulis dalam QS. Al Baqarah (2):233 sebagai berikut: 

“ Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun 
penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajiban pihak ayah 
menanggung segala nafkah pakaian dan makanan mereka dengan cara yang patut.”  



Terkait dengan uraian di atas dan belum ada penelitian ini sebelumnya di Desa 
Giripurwo Kec. Wonogiri. Oleh karena itu, mendorong penulis untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara pemberian ASI eksklusif 
dan ASI Non eksklusif dengan pertumbuhan berat badan bayi 0-6 bulan.  

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat observasional analitik, 

dengan pendekatan metode case control untuk memperoleh hubungan pemberian ASI 
eksklusif dan ASI non eksklusif dengan pertumbuhan berat badan bayi 0-6 bulan di 
Desa Giripurwo, Wonogiri. Penelitian dilakukan di posyandu-posyandu di Desa 
Giripurwo, Wonogiri pada bulan Agustus 2012. Kriteria inklusi dari penelitian ini di 
bagi 2 yaitu 1). untuk bayi yang mendapatkan ASI eksklusif adalah bayi berusia 0-6 
bulan sehat jasmani dan rohani, bayi dengan riwayat pemberian ASI Eksklusif, Ibu 
bersedia mengisi kuisoner, dan bayi dengan berat badan lahir normal (>2,5 kg - < 3,5 
kg) serta 2). bayi yang mendapatkan ASI Non eksklusif adalah bayi berusia 0-6 bulan 
dengan riwayat pemberian ASI dan PASI saja, dan bayi berusia 0-6 bulan masih 
diberi ASI dan PASI serta makanan tambahan selain PASI. Sedangkan kriteria 
eksklusi meliputi Bayi dalam keadaan sakit berat, bayi dengan kelainan kongenital, 
dan bayi yang tidak rutin ditimbang berat badannya. 

Dalam penelitian ini, hasil yang dianalisa adalah untuk mengetahui hubungan 
pemberian ASI eksklusif dan ASI non eksklusif dengan pertumbuhan berat badan 
bayi 0-6 bulan di Desa Giripurwo, Wonogiri dilakukan uji statistik dengan metode 
odds ratio (OR). Kemudian untuk menentukan OR tersebut bermakna atau tidak, 
digunakan nilai Confidence Interval (CI) 95% dengan uji analisis statistik Chi Square 
dengan program Windows SPSS versi 19.0 didapatkan nilai p (p value) di mana jika 
p < 0,05 diartikan ada hubungan yang signifikan, sedangkan p > 0,05 diartikan tidak 
ada hubungan yang signifikan.  

 
HASIL 

Pengumpulan data penelitian dilakukan tanggal pada Agustus 2012. Dari hasil 
penelitian, sampel yang diperoleh sebanyak 72 balita terdiri dari 48 balita yang 
mempunyai pertumbuhan baik dan 24 balita yang mempunyai pertumbuhan berat 
badan tidak baik, masing-masing diantaranya memiliki riwayat pemberian ASI 
eksklusif atau ASI non eksklusif. Data karakteristik sampel meliputi umur anak, jenis 
kelamin anak, status pemberian ASI, dan pertumbuhan berat badan. 
 
Tabel 7. Distribusi sampel menurut umur sampel anak  

No. Umur Sampel Jumlah Persentase 
1. 6-11 bulan 21 29,17% 
2. 12-17 bulan 31 43,05% 
3. 18-24 bulan 20 27,78% 

Total  72 100% 
 



Tabel 7. menunjukkan bahwa umur sampel terbanyak adalah 12-17 bulan dengan 
presentase 43,05% dan umur sampel yang paling sedikit 18-24 bulan mempunyai 
presentase sebesar 27,78%.  
 
Tabel 8. Distribusi sampel menurut jenis kelamin anak. 

No. Jenis kelamin Jumlah Presentase 
1. Laki-laki 37 51,39% 
2. Perempuan 35 48,61% 

Total  72 100% 
 

Tabel 8. Menunjukkan bahwa sampel perempuan dengan presentase 48,61% 
lebih sedikit daripada sampel laki-laki dengan presentase 51,39%.  
 
Tabel 9. Distribusi Frekuensi Pemberian ASI saat usia 0-6 bulan 
No. Status Pemberian ASI Jumlah Presentase 
1. ASI Eksklusif 46 63.89% 
2. ASI Non Eksklusif 26 36,11% 

Total  72 100% 
 
Tabel 9. menunjukkan bahwa 63.89% bayi mendapatkan ASI Eksklusif lebih 

banyak daripada bayi tidak mendapatkan ASI Eksklusif sebesar 36,11% .  
 

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Pertumbuhan Pada Anak Usia 0-6 bulan.  
No. Status Pertumbuhan Jumlah Presentase 

1. Pertumbuhan berat badan  Baik 48 66,67% 
2. Pertumbuhan berat badan  Tidak baik 24 33,33% 

Total  72 100% 
 

Tabel 10. menunjukkan bahwa 66,67% bayi mengalami pertumbuhan berat 
badan baik  dan 33,33% bayi mengalami pertumbuhan berat badan tidak baik.  

 
Tabel 11. Hubungan antara Pemberian ASI Eksklusif dan ASI Non Eksklusif dengan 
Pertumbuhan Berat Badan bayi 0-6 bulan 

No

. 

Status Status 

Pemberian ASI

Jumlah Presentase OR p 

value 

CI 95% 

1. Pertumbuhan 

Baik 

ASI Eksklusif 

ASI Non 

Eksklusif 

40 

  8 

 55,56% 

  11,11% 
15 0,000 

4,537-

49,592 

2. Pertumbuhan ASI Eksklusif 6     8,33% 



Tidak baik ASI Non 

Eksklusif 

18   25,00% 

Total  72    100% 

 
Dari hasil analisis data diatas didapatkan nilai OR = 15 interval kepercayaan 95% 

(4,537-49,592) dan hasil uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p sebesar 0,000. 
 
PEMBAHASAN 

Hubungan antara pemberian ASI Eksklusif dan ASI Non Eksklusif dengan 
Pertumbuhan Berat Badan pada bayi 0-6 bulan yang terdapat pada tabel 11, 
menunjukkan bahwa presentase anak yang mempunyai pertumbuhan berat badan baik 
dan diberikan ASI Eksklusif lebih banyak dibandingkan dengan anak yang diberikan 
ASI Non Eksklusif yaitu sebesar  55,56% : 11,11%. Hasil uji statistik dengan Chi-
Square dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai p sebesar 0,000 (p<0,05) 
yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara 
hubungan pemberian pemberian ASI Eksklusif dan ASI Non Eksklusif dengan 
Pertumbuhan Berat Badan pada bayi 0-6 bulan di Desa Giripurwo, Wonogiri. Selain 
itu, diperoleh Odds Ratio, OR = 15 dengan interval kepercayaan 95% (4,537- 49,592) 
berarti pemberian ASI non eksklusif meningkatkan pertumbuhan berat badan yang 
tidak baik 15 kali lipat daripada bayi yang mendapat ASI eksklusif.  

Dikutip dari H. Miftahul Munir (2003) dalam penelitian Pengaruh Pemberian 
ASI Eksklusif terhadap Berat Badan Bayi umur 4 – 6 bulan, terdapat perbedaan 
kedua kondisi tersebut bisa disebabkan karena kandungan nutrisi ASI Eksklusif 
berbeda dengan ASI Non Eksklusif. Sumber kalori utama dalam ASI Eksklusif 
adalah lemak. Lemak ASI Eksklusif mudah dicerna dan diserap oleh bayi karena ASI 
Eksklusif mengandung enzim lipase yang mencerna lemak trigliserida menjadi 
digliserida, sehingga sedikit sekali lemak yang tidak diserap oleh sistem pencernaan 
bayi. Sedangkan ASI Non Eksklusif (Susu formula) tidak mengandung enzim karena 
enzim akan rusak bila dipanaskan. Itu sebabnya, bayi akan sulit menyerap lemak susu 
formula dan menyebabkan bayi menjadi diare serta menyebabkan penimbunan lemak 
yang pada akhirnya akan berakibat kegemukan (obesitas) pada bayi. Selain itu, bayi 
yang mendapat makanan lain, misalnya nasi lumat atau pisang hanya akan mendapat 
banyak karbohidrat sehingga zat gizi yang masuk tidak seimbang. Terlalu banyak 
karbohidrat menyebabkan anak lebih mudah menderita kegemukan atau memiliki 
berat badan yang tidak baik atau tidak sehat.  

Menurut hasil penelitian Puskesmas Plumpang Kabupaten Tuban oleh H. 
Miftahul Munir, berdasarkan teori tersebut ternyata benar bahwa pemberian ASI 
Eksklusif berpengaruh terhadap berat badan bayi, di mana bayi yang diberi ASI 
Eksklusif 100% memiliki berat badan normal, sedangkan bayi yang diberi MP-ASI 
mayoritas memiliki berat badan normal atau baik sebesar 68,09% dan 23,81% 
mengalami kegemukan atau tidak baik. 



Air susu ibu (ASI), terutama yang eksklusif, tidak tergantikan oleh susu 
manapun. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif akan lebih sehat, lebih cerdas, 
mempunyai kekebalan terhadap berbagai penyakit, dan secara emosional akan lebih 
nyaman karena kedekatan dengan ibu. Manfaat positif juga diperoleh ibu yang 
memberikan ASI eksklusif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemberian susu 
formula dan susu sapi dapat mengakibatkan alergi pada bayi (Roesli, 2007).  

Pemberian makanan tambahan pada usia dini terutama makanan padat justru 
menyebabkan banyak infeksi, kenaikan berat badan, alergi terhadap salah satu zat gizi 
yang terdapat dalam makanan (Pudjiadi, 2003). 

Karena pemberian makanan tambahan pada usia kurang dari 6 bulan, membuka 
pintu gerbang masuknya berbagai jenis kuman apalagi tidak disajikan higienis dapat 
menyebabkan diare. Sedangkan alergi disebabkan sel-sel disekitar usus belum siap 
untuk menerima kandungan dari makanan sehingga makanan yang masuk dapat 
menyebabkan reaksi imun dan terjadi alergi (Sulastri dan Murniningsih, 2008). 

Hasil pencapaian pemberian ASI secara eksklusif hingga saat ini belum 
menggembirakan, karena masih jauh dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar 80%. 
Maka, untuk mengatasi hal tersebut dan untuk mencapai tumbuh kembang bayi 
secara optimal, WHO atau UNICEF menetapkan “Global Strategy for Infant and 
Young Child Feeding” yang di Indonesia ditindak lanjuti dengan penyusunan Strategi 
Nasional pemberian makanan bayi dan anak yang disesuaikan dengan UU No. 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengacu pada Convention On the Right 
Of The Child yaitu dengan memberikan ASI dalam 30 menit setelah kelahiran 
(UNICEF, 2005).  

Dari uraian di atas maka didapat kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang 
bermakna secara statistik antara hubungan pemberian ASI Eksklusif dan ASI Non 
Eksklusif dengan Pertumbuhan Berat Badan pada bayi 0-6 bulan.  

 
KESIMPULAN 

Penelitian tentang Hubungan antara pemberian ASI Eksklusif dan ASI Non 
Eksklusif dengan pertumbuhan berat badan bayi 0-6 bulan di Desa Giripurwo, 
Wonogiri pada bulan Agustus 2012 dengan jumlah sampel 72 bayi diperoleh hasil 
sebagai berikut : 

1. 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. 

 
2. Pemberian ASI Non Eksklusif meningkatkan pertumbuhan berat badan yang 

tidak baik 15 kali lipat daripada bayi yang mendapat ASI Eksklusif.  
 

SARAN 
1. Pada penelitian sejenis yang lebih lanjut dapat dipertimbangkan penggunaan 

metode penelitian cohort dan dengan faktor penyerta yang lebih banyak.  
 



2. Untuk para orang tua khususnya ibu, agar lebih memperhatikan anak-
anaknya baik dalam Asah, Asih, maupun Asuh, sehingga lebih memilih 
memberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan, dan lebih baik dilanjutkan 
sampai 2 bulan dengan ditambah MP-ASI.  
 

3. Untuk tenaga medis, kader posyandu, agar dapat mendukung gerakan 
inisiasi menyusui dini dengan pemberian ASI eksklusif sesaat setelah bayi 
lahir dan memberikan arahan serta pengetahuan kepada ibu hamil dan 
menyusui. 
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