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ABSTRAK 

 

Hubungan Antara Pola Pemberian Makanan Dengan Kejadian Diare Bayi 

Usia 0-6 Bulan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta 

 

 

Latar belakang : ASI merupakan makanan terbaik yang memenuhi standar 

tertinggi dengan kandungan gizi yang tepat dan aman, sehingga dapat 

memberikan perlindungan pada tubuh bayi. Dianjurkan pemberian full ASI 

sampai 6 bulan. Namun sebagian ibu-ibu sudah memberikan ASI parsial sebelum 

usia 6 bulan, sehingga timbul berbagai penyakit pada bayi seperti diare. 

Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola 

pemberian makanan dengan kejadian diare bayi usia 0-6 bulan di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Surakarta. 

Metode : Penelitian  ini  merupakan  penelitian  observasional  analitik dengan  

pendekatan crossectional. Penelitian menggunakan data primer dan skunder. 

Subyek  penelitian  adalah  seluruh  bayi  yang berusia 0-6 bulan di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Surakarta dengan menggunakan purposive sampling.  

Subyek  akan  diklasifikasikan  menjadi  kelompok yang  mendapat full ASI dan  

ASI parsial. Kemudian data dianalisis menggunakan uji statistik Chi Square.  

Hasil :  Subyek  penelitian  berjumlah  60  bayi  yang  terdiri  atas  30  bayi  

mendapatkan full ASI yang terdiri dari 5 (16,7%) bayi mengalami diare dan 25 

(83,3%) bayi tidak mengalami diare, sedangkan 30 bayi yang mendapatkan ASI 

parsial terdiri  dari  22 (73,3%)  bayi  mengalami  diare  dan 8 (26,7%)  bayi  tidak  

mengalami  diare. Analisis dari Chi Square menghasilkan p <0,001 (p<0,05) 

dengan Ratio Prevalensi (RP) sebesar 4,39 (RP>1) (Confidence interval (CI) 95% 

antara 3,917 - 48,266). 

Kesimpulan : Terdapat hubungan antara pola pemberian makanan dengan 

kejadian diare bayi usia 0-6 bulan.  

Kata kunci : Pola menyusui, diare pada bayi usia berusia 0-6 bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Relationship between Feeding Pattern and Diarrhea Incident toward the 

Infants Age 0-6 Months at PKU Muhammadiyah Hospital Surakarta 

 

 

Background: Breastfeeding is the highest nutrition food to give protection for 

infants’ physical body. However, almost mother has given partial breastfeeding 

before 6 months. As the result, diarrhea incident is come up among 0-6 months 

infants. 

Objective: The objective of this research is in order to know the relationship 

between breastfeeding pattern and diarrhea incident toward the infants age 0-6 

months at PKU Muhammadiyah hospital. 

Method: This is analytical observational research by using crossectional 

approach. This research used primary and secondary data. The subjects  were  all  

infants  aged  0-6  months  in PKU Muhammadiyah Hospital that chosen by using 

purposive sampling. They will be classified into two groups: full breastfeeding 

infants and partial breastfeeding infants. The data were analyzed by using Chi 

square test. 

Result: There are 60 infants as the total subjects. There are 30 full breastfeeding 

infants, 5 infants (26,7%) with diarrhea and 8 infants (26,7%) with no diarrhea. 

Whereas, 30 partial breastfeeding infants, there are 22 infants (73,4%) with 

diarrhea and 8 infants (73,3%) with no diarrhea. Analysis of Chi Square produce p 

<0.001 (p <0.05) with the prevalence ratio (PR) of 4.39 (RP> 1) (Confidence 

interval (CI) 95% between 3.917 to 48.266). 

Conclusion: There is a significant relationship between feeding pattern and the 

incident of diarrhea in  infants  aged  0-6  months. 

Keywords: Feeding pattern, diarrhea incident toward the infants age 0-6  months. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LATAR BELAKANG 

Penyakit  diare  masih  menjadi  masalah  kesehatan  masyarakat  di negara 

berkembang  termasuk  Indonesia  karena angka kesakitan dan kematian masih 

sangat tinggi, karena masih sering timbul dalam bentuk kejadian luar biasa 

(KLB). Penyakit diare merupakan penyebab utama kematian pada balita di 

Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

World Health Organization pada tahun 2008 menyatakan bahwa setiap 

tahun 1,5 juta anak balita meninggal dunia akibat penyakit diare. Hal ini 

menyebabkan diare sebagai  penyebab kematian terbesar kedua pada anak balita. 

Di negara ASEAN, anak-anak balita mengalami rata-rata 3 sampai 4 kali kejadian 

diare per tahun atau hampir 15-20% waktu hidup anak dihabiskan untuk diare, 

bahkan pada tahun 2008, diare merupakan penyumbang kematian bayi terbesar di 

Indonesia, yaitu mencapai 31,4% dari total kematian bayi (Soebagyo, 2008). 

Penelitian yang berbasis masyarakat yaitu Riset Kesehatan Dasar (2007) 

yang dilaksanakan di 33 provinsi, melaporkan bahwa  angka nasional prevalensi 

diare 9,0%, dengan rentang 4,2% - 18,9%. Di  Jawa Tengah prevalensi diare 

sebesar 9,2%, sedangkan  di kota Surakarta prevalensinya sebesar 5,2% . 

Kejadian diare pada bayi ini dapat disebabkan karena kesalahan dalam 

pemberian makanan, dimana bayi sudah diberi makan selain air susu ibu (ASI) 

sebelum berusia 4 bulan. Perilaku tersebut sangat berisiko bagi bayi untuk terkena 

diare karena, pertama pencernaan bayi belum mampu mencerna makanan selain 

ASI, kedua bayi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan zat kekebalan yang 

hanya dapat diperoleh dari ASI dan ketiga adanya kemungkinan makanan yang 

diberikan bayi sudah terkontaminasi oleh bakteri karena alat yang digunakan 

untuk memberikan makanan atau minuman kepada bayi tidak steril (Hidayat, 

2008). 

Pemberian ASI saja sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan (ASI eksklusif 

enam bulan) dapat memenuhi seluruh kebutuhan gizi bayi, serta melindungi bayi 

dari berbagai penyakit seperti diare yang merupakan penyebab utama kematian 

balita di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2010). 

Dalam progam Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, 

WHO/UNICEF (2008) merekomendasikan empat hal penting yang harus 

dilakukan, pertama  memberikan air susu ibu kepada bayi segera dalam waktu 30 

menit setelah bayi lahir, kedua memberikan air susu ibu (ASI) saja atau 

pemberian ASI secara eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan,  ketiga  

memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sejak bayi berusia 6 

bulan sampai 24 bulan, dan  keempat  meneruskan pemberian ASI sampai anak 

berusia 24 bulan atau lebih (Depkes RI, 2006). Tapi masih banyak ibu yang tidak 

mau menyusui karena berbagai alasan dan banyak juga yang menyusui bayinya 

hanya dalam beberapa bulan pertama (Roesli, 2004).  

Keadaan tersebut diatas mendasari peneliti ingin memperoleh gambaran 

mengenai pengaruh pola pemberian makanan bayi terhadap kejadian diare pada 

hanya usia 6 bulan. Pola pemberian makanan pada bayi adalah praktek atau 

kebiasaan ibu dalam memberikan makanan pada bayi termasuk pemberian ASI 

yang meliputi pemberian ASI secara penuh (full breastfeeding) dan tidak penuh 

(partial breastfeeding). Masalah utama yang akan dilihat yaitu apakah bayi 



tersebut mendapatkan full ASI atau diberikan makanan lain selain ASI (parsial) 

yang dihubungkan dengan kejadian diare pada bayi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Zein et al., (2004) mengatakan bahwa diare adalah buang air besar 

(defekasi) dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair (setengah padat), 

kandungan air tinja lebih banyak dari biasanya lebih dari 200 g atau 200 ml/24 

jam. Buang air besar encer tersebut dapat atau tanpa disertai lendir dan darah. 

Menurut Soebagyo (2008), pembagian diare menurut durasisinya terdiri 

dari : 

a) Diare akut : berlangsung kurang dari 14 hari (umumnya kurang dari 7 hari). 

b) Diare persisten : berlangsung terus menerus lebih dari 14 hari. 

c) Diare kronik : berlangsung lebih dari 14 hari dan berlangsung intermiten 

(hilang timbul) 

Menurut Sudarti (2010), mekanisme dasar yang dapat menimbulkan diare 

adalah : 

1. Gangguan Osmotik  

Akibat terdapatnya makanan atau zat yang tidak diserap oleh tubuh akan 

menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat, sehingga terjadi 

pergeseran air dan elektrolit kedalam rongga usus. Isi rongga usus yang 

berlebihan ini akan merangasang usus untuk mengeluarkannya sehingga timbul 

diare.  

2. Gangguan Sekresi 

Akibat rangsang tertentu misalnya oleh toksin pada dinding usus yang 

akan menyebabkan peningkatan sekresi air dan elektrolit yang berlebihan kedalam 

rongga usus, dan selanjutnya timbul diare karena terdapat peningkatan isi rongga 

usus.  

3. Gangguan Motilitas Usus 

Hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk 

menyerap makanan, sehingga timbul diare. Sebaliknya bila peristaltik usus 

menurun, akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan yang selanjutnya dapat 

menimbulkan diare juga. 

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2011), kegiatan  pencegahan  

penyakit diare yang benar dan efektif yang dapat dilakukan salah satunya adalah 

memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan sampai 2 tahun. Bayi 

dianjurkan untuk disusui secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. 

Perlindungan terhadap infeksi paling besar terjadi selama beberapa bulan pertama 

kehidupan pada bayi yang mendapat ASI secara eksklusif. Pada 6 bulan pertama 

air,jus, dan makanan lain secara umum tidak dibutuhkan oleh bayi (Suradi, 2010). 

Dengan penggantian cairan yang adekuat, perawatan yang mendukung, 

dan terapi antimikrobial jika diindikasikan, prognosis diare infeksius hasilnya 

sangat baik dengan morbiditas dan mortalitas yang minimal. Seperti kebanyakan 

penyakit, morbiditas dan mortalitas ditujukan pada anak-anak dan pada lanjut usia 

(Zein et al, 2004). 

 



Mihrshahi et al., (2008) mendefenisikan untuk istilah-istilah dalam 

menyusui dan pemberian makanan pengganti ASI sebagai berikut : 

1. Exclusive Breastfeeding  
didefinisikan ketika bayi menerima ASI saja dan tidak ada makanan atau 

cairan lain dengan pengecualian vitamin, mineral, obat-obatan atau larutan 

rehidrasi oral. 

2. Predominant Breastfeeding  
didefinisikan ketika bayi menerima ASI dan air, cairan berbasis air seperti 

air gula dan jus tetapi tidak susu formula. 

3. Partial Breastfeeding  
didefinisikan ketika bayi menerima ASI dan pengganti air susu ibu (PASI). 

4. Non-ASI  
ketika bayi tidak mendapatkan ASI. 

METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat observasional analitik, 

dengan pendekatan metode cross sectional untuk memperoleh hubungan antara 

pola pemberian makanan dengan kejadian diare bayi usia 0-6 bulan di Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Penelitian dilakukan pada bulan September 

sampai November 2012. Kriteria inklusi bayi berusia 0-6 bulan, diare dan tidak 

diare, berkunjung dan rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta 

dan dibawa atau bersama ibunya. Diare disertai penyakit penyerta lain, seperti: 

infeksi saluran nafas, infeksi susunan saraf pusat, infeksi saluran kemih, infeksi 

sistemik (sepsis, campak), kurang gizi, penyakit jantung dan penyakit ginjal. 

Dalam penelitian ini, hasil yang dianalisa adalah untuk mengetahui 

hubungan antara pola pemberian makanan dengan kejadian diare bayi usia 0-6 

bulan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dilakukan uji statistik 

dengan metode rasio prevalensi (RP). Kemudian untuk menentukan rasio 

prevalensi tersebut bermakna atau tidak, digunakan nilai interval keyakinan (IK) 

95% dengan uji analisis statistik Chi Square dengan program Windows SPSS 

versi 19.0. 

 

HASIL 

Data diambil dari data primer dan data sekunder di rumh sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta pada bulan oktober 2012. Sampel yang diambil 

berjumlah 60 dengan usia 0-6 bulan yang terdiri dari 30 pemberian Asi parsial dan 

30 pemberian full Asi. 

 

Tabel 5. Distribusi sampel menurut jenis kelamin  

Jenis Kelamin Diare Tidak diare Jumlah Percentase 

Perempuan 9 12 21` 35 

Laki-laki 18 21 39 65 

Jumlah 27 33 60 100 

 

Dari tabel 5, didapatkan kejadian diare pada bayi perempuan sebanyak 9 

kasus, sedangkan bayi laki-laki sebanyak 18 kasus atau perbandingan rasio 1:2 

untuk jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki. 



 

Tabel 6. Distribusi sampel menurut golongan umur 

Umur (bulan) Diare Tidak diare Jumlah Percentase 

0 1 1 2 3,3 

1 1 4 5 8,3 

2 2 8 10 16,7 

3 4 5 9 15 

4 7 6 13 21,7 

5 6 4 10 16,7 

6 6 5 11 18,3 

Jumlah 27 33 60 100 

Dari tabel 6, didapatkan kejadian diare tertinggi pada umur 4 bulan, yaitu  

sebanyak 7 kasus. Sedangkan kejadian diare paling sedikit pada usia 0 dan 1 bulan 

yaitu sebanyak 1 kasus. 

 

Analisis data 

Tabel 7. Distribusi sampel yang menderita diare pada bayi dengan pola pemberian 

makanan (ASI)         

Pola pemberian 

makanan (ASI) 

Diare Tidak 

Diare 

Jumlah P 

Value 

RP CI 

95% 
   

Asi Parsial 

Percent 

22 

73,3% 

8 

26,7% 

30 

100% 

    

    <0,001 4,39 3,917-

48,266 

19,4

61 

Full Asi 

Percent 

5 

16,7% 

25 

83,3% 

30 

100% 

    

Jumlah 

Percent 

27 

45,0% 

33 

55,0% 

60 

100% 

    

 

Dari tabel 7, dapat dilihat angka kejadian diare di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta pada bayi yang diberi Asi Parsial terdapat 22 (73,3%) 

bayi  yang  mengalami  diare,  sedangkan  yang full Asi hanya 5 (16,7%) bayi 

yang mengalami diare.  

 

PEMBAHASAN 

Data analisis uji statistik Chi Square didapatkan nilai P = <0,001 (P<0,05) 

dan nilai (x²) hitung 19,461, sedangkan hasil (x²) tabel 3,841, hal ini berarti bahwa 

x² hitung > x² table, yang menunjukkan bahwa pola pemberian makanan 

mempunyai hubungan bermakna dengan kejadian diare pada bayi usia 0-6 bulan. 

Nilai Ratio Prevalensi (RP) sebesar 4,39 (RP>1) (Confidence interval (CI) 95% 

antara 3,917 - 48,266) yang berarti variabel tersebut merupakan faktor resiko 

terjadinya penyakit dan pola pemberian makanan khususnya Asi parsial memiliki 

resiko terjadi diare lebih besar yaitu 4,39 kali dibanding pemberian full ASI. 



Pola pemberian makanan (ASI) merupakan proses fisiologis untuk 

memberikan nutrisi kepada bayi secara optimal. Tidak ada yang lebih bernilai 

dalam kehidupan seorang anak selain memperoleh nutrisi yang berkualitas sejak 

awal kehidupannya. Air susu ibu merupakan nutrisi ideal untuk menunjang 

kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan bayi secara optimal. Bayi dianjurkan 

disusui secara full (eksklusif) selama 6 bulan pertama kehidupan. Perlindungan 

terhadap infeksi paling besar terjadi selama beberapa bulan pertama kehidupan 

pada bayi yang mendapat ASI secara full (eksklusif). Lebih lama bayi 

mendapatkan ASI akan memberikan efek proteksi yang lebih kuat dari berbagai 

penyakit salah satunya diare (IDAI, 2010). 

Alarcon et al., (2001) menganalisis tingkat resiko timbulnya diare pada 

bayi bahwa yang mendapatkan nutrisi makanan secara ASI parsial memiliki 

kemungkinan terkena diare lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang 

mendapatkan ASI secara penuh pada 2-6 bulan pertama kehidupan. 

Terjadinya perilaku pemberian makanan selain ASI pada bayi juga 

disebabkan oleh adanya penyapihan secara dini. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

studi yang dilakukan oleh Quigley et al., (2007) bahwa terdapat peningkatan 

jumlah bayi yang menderita diare yang disebabkan oleh penghentian pemberian 

ASI baik bayi ketika umur 1-4 bulan maupun 5-7 bulan. 

Angka  kejadian  diare  pada  bayi  umur  0-6  bulan  yang  mendapatkan 

full ASI lebih  sedikit  bila  dibandingkan  dengan  bayi  yang  mendapatkan ASI 

parsial. Hal itu dikarenakan ASI adalah asupan yang aman dan bersih bagi bayi 

dan mengandung  antibodi  penting  yang  ada  dalam  kolustrum,  sehingga 

menurut  Depkes  (2001)  sangat  kecil  kemungkinan  bagi  kuman  penyakit  

untuk dapat masuk ke dalam tubuh bayi.  

Menurut Masri (2004), diare  merupakan  mekanisme  perlindungan  tubuh 

untuk mengeluarkan sesuatu yang merugikan atau racun dari dalam tubuh, namun 

banyaknya  cairan  tubuh  yang  dikeluarkan  bersama  tinja  akan  mengakibatkan 

dehidrasi  yang  dapat  berakibat  kematian.  Purwanti  (2004)  menambahkan, 

pembentukan  kekebalan  tubuh  pada  bayi  umur  0-6  bulan  belum  sempurna. 

Markum (2002) juga menyatakan bahwa peran ASI belum mampu digantikan oleh 

susu  formula  seperti  peran  bakteriostatik,  anti  alergi  atau  peran  psikososial. 

Pemberian  ASI  pada  bayi  tersebut  dapat  membantu  meningkatkan daya tahan 

tubuh bayi. ASI mengandung sIgA, Limfosit T, Limfosit B, dan Laktoferin  yang 

dapat merangsang peningkatan status imun pada bayi.  

 

KESIMPULAN 

1. Terdapat hubungan antara pola pemberian makanan dengan kejadian diare 

bayi usia 0-6 bulan.  

2. Pemberian ASI parsial menghasilkan nilai Ratio Prevalensi (RP) sebesar 4,39 

(RP>1) yang berarti variabel tersebut merupakan faktor resiko terjadinya 

penyakit dan pola pemberian makanan khususnya ASI parsial meningkatkan 

resiko terjadi diare lebih besar yaitu 4,39 kali dibanding pemberian full ASI.  

 

 



SARAN 

Berdasarkan kesimpulan  hasil  penelitian  diatas,  saran-saran  yang    

dapat diberikan adalah sebagai berikut:  

1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel luar 

seperti sumber air, makanan, status perkawinan, pekerjaan, status ekonomi, 

status pekerjaan agar hasilnya lebih valid. 

2. Bagi  ibu-ibu  bayi  di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta harus 

berusaha full ASI sampai bayi berumur 6 bulan.  

3. Perlu diberikan edukasi penanganan dini terhadap diare di puskesmas dan 

posyandu terhadap orangtua tentang “Lima Lintas Tuntaskan Diare” sesuai 

dengan protap yang dikelurkan Dinas Kesehatan RI. 

4. Bagi pengelola  program  gizi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, 

diharapkan dapat memberikan penyuluhan tentang pola pemberian makanan 

kepada  masyarakat, khususnya  kepada  ibu-ibu  bayi  di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 
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