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ABSTRAK 

 

Menyapih merupakan proses penghentian pemberian ASI.  Anak  yang 

sudah tidak mendapat  ASI dapat mempengaruhi  terhadap sistem imun. Anak 

yang disapih pada usia kurang dari 6 bulan cenderung lebih tinggi frekuensi sakit 

jila dibanding anak yang berusia di atas 6 bulan. Hasil studi pendahuluan dari 

wawancara kepada   10 ibu dari anak yang berusia 6-24 bulan, 5 ibu mengatakan 

menyapih anaknya saat anak berusia 1 tahun 2 bulan, 3 ibu menyapih anaknya 

pada usia 1 tahun 5 bulan dan 2 ibu menyapih anaknya usia 2 tahun. Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara lama  penyapihan dengan 

tingkat frekuensi sakit anak usia 6-24 bulan di Desa Kembang Kecamatan Ampel 

Kabupaten Boyolali.  Jenis penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif korelasi 

dengan pendekatan cross sectional, sampel penelitian  adalah   37 anak yang 

sudah disapih. Teknik pengambilan sampel menggunakan total  sampling. 

Instrumen Penelitian  menggunakan kuesioner meliputi  cara melakukan 

penyapihan, lama anak disapih.dan  frekuensi sakit anak setelah disapih. Anaslisis 

data menggunakan uji korelasi  Rank Spearman. Hasil penelitian  diketahui 37,8% 

anak telah menjalani penyapihan paling lama 1 bulan dengan jenis sakit paling 

banyak adalah diare. Frekuensi sakit anak diketahu  40,5% dalam kategori kadang 

–kadang dan sering. Hasil analisis data menunjukan nilai  = -0.537 dengan p = 

0,001. Kesimpulan penelitian adalah ada hubungan antara lama penyapihan  

dengan tingkat frekuensi sakit anak usia 6-24 bulan di Desa Kembang Kecamatan 

Ampel Kabupaten Boyolali. 

 

Kata kunci: usia penyapihan, cara melakukan penyapihan, lama anak disapih,  

frekuensi sakit,  anak usia 6-24 bulan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ABSTRACT 

 

RELATIONSHIP WEANING TIME WITH SICK FREQUENCY OF 

CHILDREN  6-24 MONTHS OLD AT  KEMBANG VILLAGE OF AMPEL 

BOYOLALI 

 

Wean is discontinuance process of breast milk. Children have not get breast 

milk can influent for their immune system. Children are weaned at less than 6 

months tend to be higher sick frequency than they are over 6 month old. 

Preliminary results of a study from interview with 10 mother of children aged 6-

24 months, that mother said her son weaned  when he age 1 year and 2 months, 3 

mother wean her child at the age of 1 year and 5 months and weaned her mother 

2 age 2 years. Objective aim to know  relationship  weaning time with ill 

frequency of children  6-24 months old at  Kembang village of Ampel Boyolali 

.Kind of reseach is descriptive quantitative correlation with cross sectional 

approach.  Samples are 37 children who were weaned.  Taking sample use total 

sampling. Instrument Research use  questionnaires namely how to make weaning 

a child, long time of weaning and  frequecy ill of child weaned. Anslisis data use 

Spearman Rank correlation test.Results of reseach are  37.8% of children have 

weaning  with 1 month with most ill with  diarrhea. The frequency of sick children 

are  40.5% in  seldom and often. The results of data analysis showed   r = -0.537 

with p = 0.001. Conclusion. That there is a relationship  weaning time with sick 

frequency of children  6-24 months old at  Kembang village of Ampel Boyolali  

 

Keywords:  age of weaning, way of weaning, time of weaned,  frequency of 

illness, children ages 6-24 months. 

 

 

Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah  

Menyapih merupakan proses 

penghentian pemberian ASI. Tidak ada 

waktu terbaik untuk melakukan 

penyapihan biasanya sebagian anak 

mulai menunjukan kesiapannya ketika 

anak mulai berumur 2 tahun. 

Sebaiknya penyapihan dilakukan 

secara bertahap (Wong, 2008).  

Di Desa Kembang terdapat 5 

posyandu yang terbagi di beberapa 

dusun. Dari data prasurvei dari ke 5 

posyandu tersebut ibu yang 

mempunyai anak berusia 6-24 bulan 

berjumlah 176 anak. Berdasarkan hasil 

wawancara dari 10 ibu dari anak yang 

berusia 6-24 bulan, 5 ibu mengatakan 

menyapih anaknya saat anak berusia 1 

tahun 2 bulan, 3 ibu menyapih anaknya 

pada usia 1 tahun 5 bulan dan 2 ibu 

menyapih anaknya usia 2 tahun.  

Menurut petugas kesehatan 

Puskesmas Ampel, banyak ibu yang 

memeriksakan kesehatan anak berusia 

6-24 bulan  seperti diare, demam, sakit 

pada saluran pernapasan seperti flu. 

Dari hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan oleh peneliti didapatkan data 

tentang anak yang disapih kurang dari 

2 tahun di Desa Kembang, mempunyai 

peluang lebih besar untuk sering sakit 

dibanding anak yang disapih saat 

berusia 2 tahun. 
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Tujuan Penelitian adalah 

mengetahui hubungan antara usia 

penyapihan dini dengan tingkat 

frekuensi sakit anak di Desa Kembang 

Kecamatan Ampel Kabupaten 

Boyolali. 

 

LANDASAN TEORI 

Air Susu Ibu (ASI)  

ASI adalah suatu emulsi lemak 

dalam larutan protein, laktosa, vitamin, 

dan mineral yang berfungsi sebagai 

makanan bagi bayi. ASI cocok sekali 

dalam memenuhi kebutuhan bayi 

dalam segala hal. ASI sebagai 

makanan alamiah yang terbaik yang 

dapat diberikan oleh seorang ibu pada 

anak yang baru dilahirkannya. 

(Prawirohardjo, 2008). 

ASI juga mengandung banyak 

zat-zat kekebalan terhadap penyakit 

antara lain secret Ig A, Lysozyme, 

Lactoferin, dan interferon yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan ASI yang 

dihasilkan pada ibu yang melahirkan 

bayi cukup bulan. Selain itu, ASI juga 

mengandung zat kekebalan yang dapat 

melindungi bayi dari berbagai penyakit 

infeksi (Prawirorahardjo, 2008).  

 

Anak Baduta ( Bawah Dua Tahun)  

Baduta (bawah dua tahun) atau 

under two years adalah istilah yang 

digunakan untuk anak usia 0-24 bulan 

(Depkes RI, 2006). Menurut Hadi 

(2005) menyatakan masa ini 

merupakan masa yang paling kritis 

dalam upaya menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Terlebih lagi 

6 bulan terakhir masa kehamilan 

hingga 2 tahun pasca kelahiran 

merupakan masa emas dimana sel-sel 

otak mengalami perkembangan dan 

pertumbuhan yang optimal. 

 

Penyapihan  

Penyapihan atau menyapih bayi 

adalah menghentikan pemberian ASI 

kepada bayi yang dilakukan secara 

sekaligus maupun bertahap, hingga 

akhirnya ibu berhenti menyusui 

bayinya (Tirtawinata, 2006).  

 

Waktu penyapihan yang tepat  

Tidak pernah ada waktu yang 

pasti kapan sebaiknya anak disapih 

dari ibunya. Menurut WHO, masa 

pemberian ASI diberikan secara 

eksklusif 6 bulan pertama, kemudian 

dianjurkan tetap diberikan setelah 6 

bulan berdampingan dengan makanan 

tambahan hingga umur 2 tahun atau 

lebih. 

 

Faktor-faktor pendukung 

dilakukannya penyapihan 

1. Pekerjaan 

Para ibu dapat merasa bahwa 

pemberian ASI dapat membatasi 

aktivitas sosial atau membuat para 

ibu menjadi repot (Meadow, 2007). 

2. Pengetahuan  

Hal yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah tingkat 

pendidikan seseorang, dimana 

sebagian besar ibu yang menyusui 

anaknya lebih dari 18 bulan adalah 

ibu yang terpelajar. Pada ibu yang 

mempunyai pengetahuan yang baik 

tentang manfaat ASI selama 2 

tahun bagi anak maka 

dimungkinkan akan mempengaruhi 

waktu penyapihan pada anaknya. 

(Dewi, 2012). 

3. Kepercayaan 

Adanya kepercayaan bahwa 

menyusui dapat menyebabkan 

kesukaran menurunkan berat badan 

ibu. Pendapat tersebut sebenarnya 

tidak benar, ibu yang menyusui 
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bayinya dapat menurunkan berat 

badannya lebih cepat dibandingkan 

yang tidak menyusui karena 

timbunan lemak saat hamil 

digunakan saat proses menyusui 

(Dewi, 2012).  

 

Sakit  

Sakit merupakan keadaan 

dimana fungsi fisik, emosional, 

intelektual, sosial, perkembangan  atau 

spiritual sedang menurun atau 

terganggu dibandingkan sebelumnya 

(Potter& Perry, 2005).  

 

Dampak dari penyapihan kurang 

dari 2 tahun 

Kurangnya pemberian ASI atau 

tidak diberikannya ASI sampai anak 

berusia 24 bulan banyak menimbulkan 

dampak, antara lain meningkatnya 

insiden penyakit diare karena tidak 

higienisnya makanan yang diberikan, 

kurangnya cakupan nutrisi yang 

mengakibatkan malnutrisi pada anak 

usia dibawah dua tahun dan timbulnya 

alergi akibat makanan tambahan yang 

tidak sesuai dengan kondisi anak yang 

menyebabkan muntah dan gatal-gatal 

karena reaksi dari sistem imun, selain 

itu juga dapat menyebabkan hubungan 

anak dan ibu yang kurang keeratannya 

(Nugroho, 2011). 

 

Metodologi Penelitian 

Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian kuantitatif yang 

bersifat deskriptif korelasi Penelitian 

ini menggunakan rancangan cross 

sectional. Populasi  penelitian ini 

adalah seluruh ibu-ibu yang 

mempunyai anak usia 6-24 bulan yang 

sudah disapih yang terdapat di Desa 

Kembang dengan jumlah 37 anak yang 

sudah disapih. Tehnik sampel 

menggunakan total sampling, sehinga  

sampel 37 anak yang sudah disapih. 

Instrumen Penelitian 

1. Kuesioner pertama untuk usia 

pertama kali anak di sapih, cara 

melakukan penyapihan, lama anak 

disapih. 

2. Kuesioner kedua untuk frekuensi 

sakit anak setelah disapih. 

Frekuensi sakit anak setelah 

disapih diukur berdasarkan 

intrumen pertanyaan tentang 

intensitas sakit dan jenis penyakit 

yang menyerang.  

 

Analisa Data  

Analisa Bivariat dengan uji korelasi 

Rank Spearman 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik responden 

Usia ibu  

Tabel 1.  Distribusi responden 

ditampilkan berdasarkan usia 

Usia Jumlah (%) 

20-35 tahun 33 89.2 

>35 tahun 4 10.8 

Total 37 100.0 

 

Tabel 1  diketahui 89,2% berusia 

20-35 tahun, sehingga usia ibu masuk 

dalam kelompok usia risiko rendah 

dalam kehamilan dan melahirkan 

 

Pendidikan 

Tabel 2 Distribusi tingkat pendidikan 

responden 

Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah (%) 

Lulus SD 10 27.0 

Lulus SMP 11 29.7 

Lulus SMA 16 43.2 

Total 37 100.0 
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Tabel 2. menunjukkan sebagian 

besar pendidikan ibu lulus SMA 

sebesar 43,2%. 

Pekerjaan 

Tabel 3. Distribusi responden 

berdasarkan status pekerjaan 

Pekerjaan  Jumlah  (%) 

IRT 11 29.7 

Buruh pabrik 15 40.5 

Petani 6 16.2 

Wiraswasta 5 13.5 

Total 37 100.0 

 

Tabel 3 diketahui 40,5% ibu 

adalah ibu yang bekerja sebagai buruh  

pabrik. 

 

Usia anak  

Tabel 4. Distribusi responden 

berdasarkan cara penyapihan 

 

Usia anak Jumlah  (%) 

12-15 bulan 27 73.0 

16-18 bulan 10 27.0 

Total 37 100.0 

 

Tabel 4.  diketahui 73% anak berusia 

12-15  bulan. 

 

Cara menyapih 

Tabel 5. Distribusi responden 

ditampilkan berdasarkan cara 

menyapih 

 

Cara menyapih Jumlah (%) 

Bertahap 18 48.6 

Sekaligus 19 51.4 

Total 37 100.0 

 

Tabel 5 diketahui 51,4%  anak 

disapih dengan cara sekaligus, artinya 

ibu langsung memutus pemberian ASI 

dan tidak diberikan lagi ASI. 

 

Analisis univariat 

Lama waktu penyapihan 

Tabel 6 Distribusi responden 

berdasarkan lama waktu penyapihan 

Lama waktu 

 penyapihan 

Jumlah (%) 

1bulan 14 37.8 

2 bulan 11 29.7 

3 bulan 9 24.3 

4 bulan 3 8.1 

Total 37 100.0 

 

Tabel 6  diketahui 37,8% anak 

telah menjalani penyapihan paling 

lama 1 bulan. 

Frekuensi sakit 

Tabel 7 Distribusi responden 

ditampilkan berdasarkan frekuensi 

sakit 

  

Frekuensi sakit Jumlah (%) 

Tidak pernah 7 18.9 

Kadang-kadang 15 40.5 

Sering 15 40.5 

Total 37 100.0 

 

Tabel 7  diketahui anak  banyak 

mengalami sakit dalam kategori 

kadang –kadang dan sering masing-

masing 40,5%. 
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Jenis sakit pada anak 

Tabel 8. Distribusi responden ditampilkan berdasarkan jenis sakit 

jenis sakit Jumlah (%) 

Diare 10 27.0 

Alergi makanan 5 13.5 

Diare, pilek 1 2.7 

Muntah  diare 6 16.2 

Konstipasi, pilek 1 2.7 

Batuk, pilek 6 16.2 

Muntah, diare, batuk, pilek 1 2.7 

Tidak pernah sakit 7 18.9 

Total 37 100.0 

Tabel 8  diketahui anak  banyak mengalami sakit diare sebesar 27%. 

 

Analisis  bivariat 

Hubungan antara  Lama Penyapihan ASI dengan Tingkat Frekuensi Sakit 

Anak Usia 6-24 Bulan 

Tabel 9. Hasil analisis hubungan antara lama 

penyapihan asidengan tingkat frekuensi sakit anak usia 6-24 bulan 

Lama waktu  

penyapihan 

(bulan 

Frekuensi sakit Total  

Tidak  

Pernah 

Kadang-

kadang Sering 

1 bulan 0 (0%) 4(10,8%) 10(27%) 14 (37,8%) 

2 bulan 3 (8,1%) 5(13,5%) 3 (8,1%) 11 (29,7%) 

3 bulan 2(5,4%) 5(13,5%) 2(5,4%) 9 (24,3%) 

4 bulan 2(5,4%) 1(2,7%) 0(0%) 3(8,1%) 

Total  7(18,9%) 15(40,5%) 15(40,5%) 37 (100%) 

* = -0.537 

P = 0,001 

Ho = ditolak 

*uji Rank Spearman 

 

Berdasarkan tabel 9 diketahui 

hasil analisis hubungan antara lama 

penyapihan ASI dengan tingkat 

frekuensi sakit anak usia 6-24 bulan 

diperoleh nilai  (rho) = -0.537 dengan 

p = 0,001. Berdasarkan hasil  

pengujian tersebut maka keputusan 

hipotesis adalah Ho ditolak, yang 

artinya ada hubungan antara lama 

penyapihan ASI dengan tingkat 

frekuensi sakit anak usia 6-24 bulan di 

Desa Kembang Kecamatan Ampel 

Kabupaten Boyolali.  

Berdasarkan nilai koefisien nilai 

keeratan hubungan korelasi antara 

lama penyapihan dan frekuensi sakit 

sebesar 0,548 termasuk dalam kategori 

cukup. Kategori cukup ini  mempunyai 

arti bahwa frekuensi sakit anak cukup 

kuat dipengaruhi oleh factor pemberian 

ASI. Nilai koefisien yang bertanda 

negarif mempunyai arti semakin cepat 

waktu penyapihan maka semakin 

sering anak mengalami sakit, 
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sebaliknya semakin lama ibu  dalam 

menyapih maka frekuensi sakit 

semakin rendah atau  menjadi tidak 

sakit. 

 

PEMBAHASAN 

Karakateristik Responden  

Usia ibu 

Berdasarkan hasil peneltian 

mengenai usia ibu diketahui 89,2% 

usia ibu antara 20-35 tahun. 

Banyaknya usia ibu antara 20-35 tahun 

di lokasi penelitian berdasarkan 

penelitian bahwa setelah lulus SMA 

ibu ada yang bekerja sebagai  buruh 

pabrik dan  menikah dan mempunyai 

anak. Dengan demikian usia ibu dalam 

penelitian ini banyak pada usia 20 

sampai 35 tahun.  

Hasil penelitian sesuai dengan 

pendapat William (2009) yang 

menyatakan bahwa para ibu remaja 

mungkin memerlukan bantuan 

mengenai cara menyusui, nasehat 

tentang gizi dan imunisasi. Ibu yang 

tidak mendapat dukungan keluarga 

tentang pemberian ASI dapat 

memutuskan melakukan penyapihan 

lebih dini. 

Tingkat pendidikan ibu 

Berdasarkan hasil penelitian  

tingkat pendidikan ibu diketahui 43,2% 

adalah lulus SMA. Banyaknya ibu 

dengan pendidikan lulus SMA dapat 

dikaitkan dengan wilayah penelitian 

yang banyak berdiri sekolah menengah 

atas di Kecamatan Ampel baik sekolah 

negeri maupun swasta. Faktor lain 

yang mempengaruhi banyaknya 

responden berpendidikan lulus SMA 

adalah faktor kemampuan ekonomi 

orang tua. Berdasarkan penelitian 

diketahui bahwa alasan responden 

hanya lulus SMA dan tidak 

melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi adalah ketidak mampuan 

orangtua membiayai untuk kuliah.  

Pendidikan SMA responden 

sudah dapat baik ditinjau dari  

pengetahuan, dimana dalam UU 

pendidikan nasional Nomor 33 tahun 

2003 dinyatakan pendidikan dasar 

wajib  belajar selama 9 tahun. Ini 

artinya pendidikan seseorang di 

Indonesia minimal adalah lulus SMP. 

Oleh karena itu ibu dengan pendidikan 

lulus SMA dapat dianggap mampu 

dalam memutuskan untuk menyapih 

anak. 

 

Status pekerjaan  

Ditinjau dari status pekerjaan 

diketahui bahwa 40,5% adalah buruh 

pabrik. Kondisi ini berkaitan dengan 

tingkat pendidikan, dimana setelah 

lulus SMA responden memutuskan 

untuk bekerja dengan ijasah SMA. 

Responden yang bekerja sebagai buruh 

pabrik tidak terlepas dari  lokasi di 

daerah Boyolali yang banyak berdiri 

pabrik seperti pabrik garmen, pabrik 

buku, pabrik kayu. hasil penelitian  

Ambarwati (2006) menyebutkan 

bahwa banyak ibu yang memutuskan 

untuk menyapih ASI kepada anaknya 

karena factor ibu bekerja, dimana saat 

ibu bekerja, anak tidak terpenuhi 

kebutuhan ASInya meskipun ibu sudah 

memerah ASI dengan  botol. 

 

Usia anak 

Berdasarkan usia anak diketahui 

bahwa sebagian besar anak berusia 12-

18 bulan sebesar 67,6%. Menurut ibu, 

bahwa usia anaknya yang sudah 

berusia lebih dari 1 tahun  cukup untuk 

disapih, selain itu menurut ibu anaknya 

juga sudah mendapatkan asupan 

makanan seperti nasi, sayur ataupun 

mengkonsumsi susu formula. Hasil 

penelitian Djaiman (2009) 
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menyimpulkan bahwa 50% anak 

baduta (dibawah dua tahun) di 

Indonesia telah disapih pada usia 19,97 

bulan. Usia penyapihan lebih dini yaitu 

sebelum usia 24 bulan.  

Temuan penelitian  ini bahwa 

anak lebih awal melakukan penyapihan 

sebelum anak usia  24 bulan. Pendapat 

ibu yang melakukan penyapihan ini 

menyatakan bahwa susu formula 

ataupun makanan tambahan dianggap 

dapat menggantikan ASI. Dalam 

praktiknya ibu yang member susu 

formula dan makanan tambahan 

memang pada awalnya anak 

mengalami gangguan pencernaan 

seperti diare ataupun sembelit karena 

mengkonsumsi buah pisang. Namu 

seiring dengan berjalannya waktu 

anaknya mulai terbiasa mengkonsumsi 

susu formula dan makanan tambahan. 

 

Cara penyapihan 

Ditinjau dari cara penyapihan 

dikatehui 51,4% ibu  menyapih dengan 

cara sekaligus, artinya ibu langsung 

memutus untuk tidak memberikan ASI 

lagi, meskipun pada saat pelaksanaan 

anak masih berusaha untuk menyusu 

pada ibu. Tindakan ini diambil  atas 

dasar pengalaman ibu yang memiliki 

anak lebih dari 1 anak. Penyapihan saat 

ibu mempunyai anak pertama 

dilakukan dengan cara bertahap, 

namun diperlukan waktu yang cukup 

lama. Hal ini menjadikan anak menjadi 

lebih rewel seperti menangis. Faltor 

lain adalah bagi ibu yang mendapatkan 

cuti bekerja sebagai buruh pabrik 

dengan lama cuti melahirkan selama 2 

bulan. Ibu berangkapan akan 

mengalami kerepotan saat akan 

menyusui anaknya.  

Berdasarkan pengalaman inilah 

ibu kemudian melakukan penyapihan 

sekaligus pada anak kedua. Proses ini  

bagi ibu lebih cepat terlaksana dimana 

anak yang tetap menginginkan 

menyusu oleh ibu diberi susu formula 

dari botol. Penelitian Mustofa (2010) 

menyimpulkan problematika ibu dalam 

menyusui dan menyapih. Saat ibu 

menyusui produksi ASI terkadang 

sedikit, ataupun putting susu ibu 

mengalami lecet, sehingga ibu 

memutuskan untuk menyapih anak.  

 

Lama Penyapihan 

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui 32,4% ibu telah menyapih 

anak selama 3 bulan. Selama kurun 

waktu 3 bulan penyapihan, pada awal 

penyapihan anak menolak untuk 

disapih. Anak sering menangis dan 

berkeinginan untuk tetap menyusu ASI 

dari ibu. Namun dengan berbagai cara 

seperti putting ibu diberi kunyit agar 

agar saat anak menyusu merasakan 

rasa pahit sehingga anak tidak mau lagi 

menyusu. Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa ibu sebernarnya tidak tega 

untuk menyapih anak, namun karena 

berbagai kondisi seperti produksi ASI 

yang berkurang, ibu yang bekerja 

sehingga selama tidak dapat 

memberikan ASI saat bekerja 

menjadikan ibu memutuskan untuk 

menyapih. Hasil penelitian Fjeld 

(2008) yang meneliti mengenai 

penyapihan dilakukan kepada anak 

mengingat produksi ASI ibu mulai 

berkurang, sehingga kecukupan gizi 

anak menjadi berkurang. Oleh karena 

itu ibu memutuskan untuk tidak 

memberikan ASI lagi kepada anaknya. 

 

Frekuensi sakit 

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui anak kadang-kadang dan 

sering mengalami sakit sebesar 40,5%. 

Berdasarkan hasil penelitian melalui 

wawancara kepada ibu bahwa anak 
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lebih sering mengalami diare di awal 

penyapihan. Anak mengalami sakit 

diare hingga 3 hari. Menurut ibu 

setelah ibu menyapih ibu memberikan 

susu formula. Menurut ibu pada 

awalnya anak tidak menunjukkan 

mengalami sakit, namun biasanya pada 

hari berikutnya anak mengalami diare. 

Namun persepsi ibu bahwa diare anak 

mungkin tidak disebabkan oleh susu 

formula hingga ibu mengganti jenis 

susu formula yang rendah lakotsa 

seperti yang dianjurkan oleh tenaga 

kesehatan. 

Bongers (2007) menyatakan 

bahwa anak yang telah diberi    susu 

formula lebih besar kemungkinan 

terjadi konstipasi. Hal ini karena 

kandungan susu formula tidak cocok 

bagi pencernaan anak. Anak akan 

mengalami kesulitan mencerna susu 

formula dalam kebutuhan nutrisinya 

dan pada akhirnya   anak mengalami 

konstipasi. 

 

Hubungan antara lama penyapihan 

dan frekuensi sakit  

Berdasarkan hasil penelitan 

diketahui secara statistic ada hubungan 

antara lama penyapihan ASI dengan 

tingkat frekuensi sakit anak usia 6-24 

bulan, dengan p< 0,05. Berdasarkan 

hasil penelitian diketahui bahwa dari 

14 responden yang disapih dengan 

lama waktu 1 bulan ternyata  10,8% 

anak banyak mengalami sakit dalam 

frekuensi sering. Hal ini dapat terjadi 

bahwa anak yang semula diberikan 

ASI ekslusif oleh ibu dalam waktu 

singkat harus mengkonsumsi makanan 

dan minuman selain dari ASI. 

Tindakan ibu ini menjadikan anak 

harus beradaptasi makan dan minum 

secara cepat, sedangkan makanan yang 

diberikan dari ibu belum tentu cocok 

bagi anak.  

Soetjiningsih (2005) menyatakan 

bahwa system pencernaan anak 

terutama dibawah 6 bulan masih belum 

sempurna. Selain itu ibu menyatakan 

bahwa cuti bekerja juga sudah habis 

dimana perusahaan dimana ibu bekerja 

hanya member cuti melahirkan selama 

2 bulan. Ibu yang mengambil cuti 1 

bulan sebelum persalinan dan 1 bulan 

post partum oleh karena itu ibu  harus 

memutuskan bahwa anaknya untuk 

disapih. Apabila ibu tidak menyapih 

ibu khawatir anaknya dapat  lebih 

rewel menangis untuk menyusu 

sementara ibu sudah bekerja di pabrik. 

Menurut Prayitno (2005) 

penyapihan oleh ibu  dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, baik faktor dari ibu 

maupun faktor dari luar ibu. Faktor 

dari ibu adalah ketidakmampuan 

memberikan ASI yang cukup, ibu 

menderita penyakit tertentu sehingga 

tidak bisa memberikan ASI, serta 

alasan ibu bekerja. Namun dari 

tindakan ibu ini berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa anak yang 

disapih dalam waktu singkat yaitu 1 

bulan menunjukkan anak lebih sering 

mengalami sakit. 

Berbeda halnya ibu yang 

melakukan penyapihan dalam kurun 

waktu 4 bulan yaitu ibu melakukan 

penyapihan dengan mengurangi 

frekuensi menyusui ASI. Apabila anak 

menangis dan meminta menyusu, 

tindakan ibu yaitu memerah ASI dalam 

botol dan mencampurnya dengan susu 

formula. Menurut ibu pada awalnya 

anaknya tidak  mau minum ASI yang 

sudah dimasukkan dalam botol, namun 

ibu tetap berusaha hingga anak mau 

untuk minum susu campuran ASI dan 

susu formula. Dibutuhkan waktu yang 

lebih lama hingga anak benar benar 

hanya menerima susu formula. Adanya 

perilaku ibu  memberi ASI yang 
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dicampur dengan susu formula 

ternyata anak lebih jarang mengalami 

sakit 

Gangguan pencenaan yang 

diakibatkan oleh pemberian makanan 

anak dapat berupa sembelit, alergi 

makanan, muntah serta diare. 

Suharyono (2008) menyatakan bahwa 

diare adalah suatu penyakit dengan 

tanda-tanda adanya perubahan bentuk 

dan konsistensi dari tinja, yang 

melembek sampai mencair dan 

bertambahnya frekuensi berak lebih 

dari biasanya atau 3 kali atau lebih 

dalam 1 hari.  

Moerdiarto (2008) sistem imun 

anak di bawah usia 6 bulan belum 

sempurna. Pemberian MPASI dan 

penyapihan sama saja dengan 

membuka pintu gerbang masuknya 

berbagai jenis kuman. Belum lagi jika 

tidak disajikan higienis. Hasil riset 

terakhir dari peneliti di Indonesia 

menunjukkan bahwa anak yang 

mendapatkan MPASI  sebelum ia 

berumur 6 bulan, lebih banyak 

terserang diare, sembelit, batuk-pilek, 

dan panas dibandingkan anak yang 

hanya mendapatkan ASI eksklusif. 

Beberapa enzim pemecah protein 

seperti asam lambung, pepsin, lipase, 

enzim amilase baru akan diproduksi 

sempurna pada saat ia berumur 6 

bulan. 

Terdapat 16,2%  anak mengalami 

batuk pilek. Hal ini  disebabkan anak 

yang disapih  menjadi kehilangan 

kemampuan dalam melindungi diri 

dari virus. Anak tidak  tidak 

mempunyai cukup asupan ASI yang 

dapat melindungi dari sakit batuk dan 

pilek. Kondisi ini  sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Oddy 

(2009). Penelitian Oddy dilakukan 

untuk mengetahui anak usia kurang 

dari 6 bulan yang sudah tidak 

diberikan ASI dikaitkan dengan 

kejadian Asma. Hasil penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa anak 

yang berumur kurang dari 6 bulan 

yang sudah tidak menerima ASI lebih 

tinggi risiko terkena asma dibanding 

anak yang sampai usia 6 bulan yang 

tetap menerima ASI.  

Berdasarkan hasil penelitian juga 

diketahui terdapat 1 responden yang 

mengalami gangguan pencernaan yaitu 

konstipasi (sembelit). Jenis makan 

yang diberikan dari responden juga 

menjadi faktor penyebab timbulnya 

gangguan pencernaan. Jenis makanan 

tersebut adalah seperti tajin, bubur, 

sisiran pisang, atau bahkan nasi. 

Pemberian diberikan pada waktu pagi, 

siang dan sore hari, atau  setelah anak 

responden tengah bangun tidur. 

Kejadian yang terus menerus dan 

berlangsung lama menyebabkan 

timbulnya masalah pencernaan anak 

responden. Ada anak responden yang 

selama beberapa  hari tidak bisa BAB, 

dan ada juga yang mengalami diare. 

Faktor penyebab terjadinya gangguan 

pencernaan lainnya  adalah 

ketidakpatuhan responden yang 

sebenarnya mengerti akan akibat yang 

ditimbulkan dari pemberian makanan 

tambahan namun responden tetap saja 

memberikan makanan tambahan 

(Bundt, 2004). 

Dari hasil penelitian ini  dapat 

ketahuai bahwa penyapihan yang telah 

dilakukan ibu kepada anak usia kurang 

dari 24 bulan dapat mengakibatkan 

terjadinya sakit pada anak. Semakin 

cepat ibu menyapih maka semakin 

tinggi frekuensi sakit, sebaliknya ibu 

yang melakukan penyapihan secara 

bertahap  dengan waktu yang lama 

maka dapat menurunkan frekuensi 

sakit pada anak. 
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Simpulan  

1. Sebagian besar anak telah disapih 

selama 3 bulan (32,4%) 

2. Sebagian besar anak mengalami 

sakit dalam frekuensi kadang dan 

sering (40,5%). 

3. Ada hubungan antara lama 

penyapihan ASI dengan tingkat 

frekuensi sakit anak usia 6-24 

bulan di Desa Kembang 

Kecamatan Ampel Kabupaten 

Boyolali dengan p = 0,001. 

 

Saran  

1. Ibu orang tua anak 

Diharapkan ibu tetap  berusaha 

mencari informasi jenis asupan 

yang baik bagi anak, dimana anak 

yang telah disapih tidak sampai 

terganggu pertumbuhan dan 

perkembangannya melalui 

mengikuti penyuluhan saat 

kegiatan posyandu 

2. Dinas kesehatan setempat 

Sebagai koreksi terhadap masih 

banyaknya ibu yang menyapih 

anak dan anak mengalami sakit 

terutama diawal penyapihan. 

Diharapkan peran tenaga kesehatan 

memberikan informasi kepada  ibu 

mengenai asupan gizi yang baik 

kepada anak, kerugian  ibu dalam 

melakukan penyapihan jika 

produksi ASI ibu  masih lancer. 

3. Peneliti selanjutnya  

Diharapkan kepada peneliti 

selanjutnya untuk melanjutkan atau 

memodifikasi penelitian ini 

misalnya faktor lain yang 

berbungan dengan frekuensi sakit 

akibat penyapihan. Hal yang harus 

lebih diperhatikan adalah jumlah 

dan cara pengambilan data agar 

hasil yang didapatkan untuk 

peneliti selanjutnya dapat 

maksimal. 
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