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A. Hubungan Antara Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian Diare 

pada Balita 

Berdasarkan hasil uji statistik disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian. Pada balita (nilai p=0,47 

< 0,05). Pada kelompok kasus balita, sebagian besar balita tidak diberi ASI 

eksklusif selama 6 bulan pertama kelahirannya baik pada kelompok kasus 

maupun kelompok kontrol. Nilai OR = 2,778 ( 95% CI = 1,103-6,998) 

dapat diartikan bahwa balita yang tidak diberi ASI Eksklusif memiliki 

peluang 2,778 kali untuk terkenan penyakit Diare. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktaviani (2014), yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara pemberian ASI Eksklusif dengan 

kejadian pada Balita (nilai p= 0,001, OR= 11,273, 95% CI= 2,952- 

43,051). Hasil dari Mohammad (2011) juga menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara pemberian ASI Ekslusif dengan kejadian pada  balita 

(nilai p= 0,000, OR= 10,96, 95% CI= 4,95-24,27). Selain itu penelitian 

Wijaya (2012), juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara pemberian ASI Eksklusif dengan kejadian Diare pada balita (nilai 

p= 0,001, OR=28,5, 95% CI=3,15-257,44). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa ASI sangat 

dibutuhkan untuk kesehatan bayi. ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. 

 

 
 



45  

 

 

ASI sangat dibutuhkan untuk kesehatan bayi dan mendukung pertumbuhan 

dan perkembangan bayi secara optimal. Bayi yang diberi ASI eksklusif 

akan memperoleh seluruh kelebihan ASI serta terpenuhi kebutuhan 

gizinya secara maksimal sehingga dia akan lebih sehat, lebih tahan 

terhadap infeksi, tidak mudah terkena alergi dan lebih jarang sakit 

(Sulistiyoningsih, 2011). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Djara 

(2014), yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemberian 

ASI Eksklusif dengan kejadian pada balita (nilai p= 0,001 , OR = 4,750, 

95% CI =1,860-12,129). Hasil penelitian Yandra (2014), juga 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian 

ASI Eksklusif dengan kejadian Diare pada bayi usia 0-6 bulan (nilai p= 

0,035, OR=2,895, 95% CI= 0,942-8,898). 

Pemberian ASI tidak eksklusif ini terjadi karena banyak ibu yang 

telah memberikan makanan tambahan kepada balita sebelum waktunya. 

Pengetahuan ibu yang kurang baik tentang manfaat ASI bagi 

perkembangan dan pertumbuhan balita dan ibu tidak mengeluarkan ASI 

dengan semestinya, sehingga bayi diberikan susu formula. ASI eksklusif 

sangat penting karena mempunyai banyak manfaat salah satunya untuk 

pembentukan antibodi, sehingga balita tidak mudah terkena berbagai 

penyakit. Balita yang dilahirkan dalam kondisi sehat pertumbuhan berat 

badan sesuai standar dan memperoleh ASI eksklusif selama 6 bulan dapat 

membebaskan balita dari segala penyakit (Markum, 2002). 
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Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif secara otomatis 

mendapatkan kekebalan yang bersifat anti-infeksi. ASI juga memberikan 

proteksi pasif bagi tubuh anak untuk menghadapi patogen yang masuk ke 

dalam tubuh. Pemberian ASI sebagai makanan alamiah terbaik yang dapat 

diberikan ibu kepada anaknya, dimana komposisi ASI sesuai untuk 

pertumbuhan dan perkembangan bayi serta pelindung bayi dari berbagai 

penyakit infeksi. 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. Dalam ASI terkandung IgA, limfosit T, limfosit B dan laktoferin 

yang dapat merangsang peningkatan status imun bayi (Markum, 2002). 

Rekomendasi dari WHO bahwa pemberian ASI eksklusif sampai 

usia 6 bulan dapat menurunkan angka insidensi infeksi yang sering terjadi 

pada bayi seperti Diare, ISPA, infeksi saluran kemih, diabetes mellitus, 

obesitas dan asma. ASI mengandung zat kekebalan terhadap infeksi yang 

disebabkan bakteri, virus, jamur, dan lain-lain, sehingga dapat mencegah 

terjadinya infeksi pada bayi. Hal ini disebabkan karena ASI mengandung 

zat kekebalan terhadap infeksi diantaranya protein, laktoferin, 

imunoglobin dan antibody. Pemberian ASI eksklusif memberikan protektif 

melalui antibodi SigA yang dapat melindungi bayi dari kuman 

Haemophilus Influenza yang terdapat pada mulut dan hidung, serta 

menurunkan risiko terkena infeksi. 



47  

 

 

Secara teoritis bayi yang tidak disusui akan lebih mungkin 

menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut dengan tingkat 

kematian 4 kali lebih besar dibandingkan dengan bayi yang diberi ASI. 

Menyusui juga dapat memberikan efek perlindungan terhadap bakteri 

Haemophilus tipe B yang merupakan salah satu agen penyebab infeksi 

pernapasan (Sulistyoningsih, 2011). 

Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan atau lebih memberikan 

efek protektif yang lebih besar berkaitan dengan respon dosis efek 

protektif yang dihasilkan. Semakin besar dosis ASI yang diberikan 

semakin besar pula efek protektif yang dihasilkan. Hal ini dapat dijelaskan 

bahwa ASI sebagai proteksi pasif berpengaruh terhadap respon imun 

sistem anak dengan maturasional, anti inflamasi, imunomodulator, dan 

antimikrobial. Beberapa efek imun yang bisa ditimbulkan dalam bentuk 

perpanjangan proteksi terhadap Diare. Respon imun berkaitan dengan 

dosis ASI bekerja secara biologikal selama 4 bulan atau 6 bulan atau 

bahkan beberapa tahun. ASI dapat juga memberikan perlindungan jangka 

panjang melalui stimulasi respon imun aktif. Imun aktif merupakan 

imunitas spesifik dimana sistem imun membentuk memori jangka panjang 

terhadap paparan antigen tertentu (Sulistyoningsih, 2011). 

Pada penelitian yang telah dilakukan di wilayah kerja Puskesmas 

Banyudono 1 menunjukkan bahwa pada kelompok kasus terdapat 60 ibu 

(93,8%) yang tidak memberikan ASI Eksklusif kepada balitanya. 

Sedangkan  pada  kelompok  kontrol  ada  50  ibu  (89,3%)  yang  tidak 
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memberikan ASI Eksklusif. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan 

kelompok kasus. Dapat dikategorikan sebagai ASI Eksklusif apabila balita 

tersebut mendapatkan ASI selama 6 bulan pertama kelahirannya tanpa 

campuran apapun termasuk air putih, madu, dan yang lainnya. Sebanyak 

40 ibu (36,3%) Ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif tersebut ibu 

telah memberikan minuman atau bahkan makanan sebelum usia 6 bulan. 

Dan bahkan ada 50 ibu (45,4%) memberikan bayinya madu ketika sehabis 

dilahirkan karena di awal melahirkan air susu ibu belum keluar. Dan 

sebanyak 20 ibu (18,1%) ibu telah memberikan air putih dan air  teh 

kepada balitanya sebelum usia 6 bulan. 

Dari 110 (91,6%) ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif pada 

balitanya baik pada kelompok kasus maupun kontrol terdapat 55 ibu 

(50%) tidak memberikan ASI Ekslusif sekama 6 bulan dikarenakan tidak 

mau ribet dalam member ASI eksklusif apabila sedan berada di luar rumah 

dan juga mengatakan bahwa awal pemberian ASI dulu merasakan sakit 

pada payudara sehingga menghentikan untuk memberikan ASI. Sehingga 

para ibu memberikan susu formula kepada balitanya walau belum berusia 

6 bulan. Sedangkan 55 ibu (50%) tidak memberikan ASI eksklusif 

dikarenakan pada awal kelahiran ASI tidak keluar sehingga sejak lahir 

balitanya sudah diberi susu formula. Dan ibu juga berpendapat bahwa 

balitanya terlihat gemuk meskippun tidak diberi ASI eksklusif selama 6 

bulan. Dan juga masih sangat minimnya informasi yang diberikan oleh 

petugas  kesehatan  terhadap  para  ibu   yang  memiliki  balita  tentang 
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pentingnya pemberian ASI ekslusif selama 6 bulan sehingga banyak ibu 

yang belum mengetahui manfaat dari ASI itu sendiri 

Adapun dampak jika bayi usia kurang dari 6 bulan diberi asupan 

prelakteal seperti madu, air teh, air tajin, dan pisang sangat berbahaya bagi 

kesehatan bayi. Makanan padat seperti pisang dan makanan lainnya dapat 

menyebabkan sumbatan saluran pencernaan. Selain itu pemberian asupan 

prelakteal seperti madu juga berbahaya karena di dalam madu terdapat 

kandungan colustrum botulinum spora yang dapat membahayakan dan 

mematikan. Sedangkan pada teh dapat membahayakan bayi karena dapat 

menghambat penyerapan zink. Pemberian asupan prelakteal  berbahaya 

bagi bayi karena saluran pencernaan bayi belum cukup kuat untuk 

mencerna makanan dan minuman selain ASI. Selain itu, 

makanan/minuman prelakteal dapat menggangu produksi ASI dan 

mengurangi kemampuan bayi untuk menghisap, di samping itu daya cerna 

bayi hanya cocok untuk ASI saja (Depkes, 2009). 

Sedangkan pada kelompok kontrol pada balita yang tidak terserang 

penyakit diare juga harus berhati-hati karena juga dapat terserang pada 

saat memberikan balita susu formula dengan menggunakan dot. Ini dapat 

terjadi pada penggunaan botol yang kurang hygienis sehingga dapat 

tercemar kuman bakteri dan menimbulkan penyakit misalnya diare. 

Dengan demikian perlu dilakukannya peningkatan pengetahuan  ibu 

tentang pentingnya memberikan ASI eksklusif kepada balitanya sampai 

usia 6 bulan sejak pertama dilahirkan tanpa campuran makanan apapun. 
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Karena dengan tercukupinya nutrisi bayi mulai sejak dini dapat 

melindungi balita dari segala macam penyakit yang dapat menyerang dan 

untuk menambah imunitas tubuh balita. Maka dari itu, pemberian ASI 

ekslusif selama 6 bulan akan melindungi balita dari berbagai macam 

penyakit termasuk penyakit Diare. Dengan adanya peningkatan edukasi 

pada ibu yang memiliki balita atau pada ibu yang sedang hamil tentang 

pentingnya memberikan ASI esklusif selama 6 bulan ini diharapkan dapat 

meningkatkan derajat kesehatan para balita agar tidak mudah terserang 

penyakit dan pemberian edukasi ini sangat efektif dikarenakan mayoritas 

ibu-ibu yang ada di desa tersebut berprofesi sebagai ibu rumah tangga 

sehingga edukasi bisa diberikan pada saat ibu mengikuti kelas ibu hamil 

terutama materi tentang pemberian ASI Eksklusif. Misalnya pentingnya 

memberikan ASI Ekslusif dari bayi usia baru lahir sampai 6 bulan tanpa 

diberikan minuman yang lain, agar bayi sehat, kuat dan tidak mudah sakit. 

B. Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Kejadian Diare Pada Balita 

 

Berdasarkan hasil uji analisis statistik disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian Diare pada balita (nilai 

p=0,026 < 0,005. Pada kelompok kasus maupun kontrol paling banyak 

pada ibu yang memiliki pengetahuan yang kurang. Nilai OR= 2,876 (95% 

CI= 1,213-6,819), dapat diartikan bahwa ibu yang memiliki pengetahuan 

yang kurang memiliki peluang 2,876 kali untuk mengalami kejadian 

penyakit Diare pada balita. Hal tersebut dapat dilihat, ibu yang memiliki 

pengetahuan  kurang  lebih  banyak  pada  kelompok  kasus  dibandingkan 



51  

 

 

dengan kelompok kontrol. Pada kelompok kasus terdapat 54 ibu ( 84,4%) 

yang memiliki pengetahuan yang kurang sedangkan pada kelompok 

kontrol terdapat 37 ibu (66,1%) dengan pengetahuan kurang. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hastuti 

(2015) yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan ibu dengan kejadian diare pada balita (nilai p= 0,046, 

OR=3,28, 95% CI= 0,99-10,90). Ibu yang berpengetahuan  kurang 

memiliki resiko 3,28 kali lebih besar menyebabkan diare pada anaknya 

dari pada ibu yang berpengetahuan baik. Ini sejalan juga dengan peneltian 

yang dilakukan oleh Wijaya (2012) bahwa ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan ibu dengan kejadian diare pada balita (nilai p= 0,001, 

OR=16, 95% CI= (3,39-75,34). 

Hasil penelitian ini sesuai Notoatmodjo (2012), pengetahuan atau 

kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang, karena dari pengalaman dan penelitian ternyata sikap 

dan perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih langgeng  daripada 

yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan tentang diare pada ibu 

balita menunjukkan kemampuan ibu balita untuk mengetahui segala 

sesuatu yang berkaitan dengan diare yang meliputi pengertian, gejala dan 

tandatanda diare, cara penularan diare, penyebab diare, pengobatan diare 

dan pencegahan penyakit diare. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, 

makin mengerti dan memahami mereka tentang cara pencegahan diare. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hairani (2014) yang 
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juga menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikasn antara 

pengetahuan ibu dengan kejadian diare pada baliita (nilai p= 0,000, 

OR=23,864% CI= (6,879 - 82,789). 

Diare terkait erat dengan pengetahuan yang dimiliki oleh 

masyarakat khususnya ibu, karena ibu sebagai penanggungjawab utama 

dalam pemeliharaan kesejahteraan keluarga. Mereka mengurus rumah 

tangga, menyiapkan keperluan rumah tangga, merawat keluarga yang 

sakit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangatlah diperlukan adanya 

penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai diare, agar masyarakat 

khususnya ibu dapat menyikapi lebih dini segala hal-hal yang berkaitan 

dengan diare itu sendiri (Hartono & rahmawati, 2012). Sebagai sarana 

komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat 

kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap 

pembentukan opini dan kepercayan orang. Adanya informasi baru 

mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi 

terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut. Pengetahuan seseorang 

merupakan modal dasar fundamental untuk dapat mencermati dan 

mencerna segala permasalahan dalam kehidupan. Pengetahuan merupakan 

titik awal timbul kesadaran dalam diri seseorang untuk melanjutkan 

berbuat sesuatu yang benar. Timbul kesadaran dalam diri seorang tersebut 

akan menjadi landasan pula bagi timbulnya daya tarik terhadap stimulasi 

yang ada, untuk selanjutnya melalui proses mencoba menimbang-nimbang 
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sampailah  pada  kesimpulan  untuk  merubah  pemahaman,  tindakan  dan 

perilaku ke arah yang positif. 

Pengetahuan tentang diare yang penting untuk diketahui adalah 

berkaitan dengan tanda dan gejala yang harus diwaspadai saat anak diare, 

cara penyebaran kuman diare dan cara pencegahan diare. Ibu perlu 

mengetahui bagaimana cara melakukan pencegahan diare, sehingga 

dengan pengetahuan yang baik ibu dapat melakukan pencegahan diare dan 

anaknya dapat terbebas dari penyakit diare. 

Penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Banyudono 1 

dapat dilihat bahwa pengetahuan ibu cenderung lebih banyak pada 

pengetahuan ibu yang masih kurang baik dari kasus maupun kontrol 

sebanyak 48 ibu (75,0%) dan 37 ibu (66,1%). Ibu balita yang mempunyai 

pengetahuan yang kurang karena rata-rata ibu sebagian besar 

berpendidikan SMA/SMK seanyak 36 ibu (56,3%), sebagian ibu ibu 

berusia 25-34 tahun,usia terendah 15 tahun dan usia tertinggi 45 tahun. 

Sebanyak 42 ibu (49,4%) tidak mengerti tentang penyebab dan dampak 

diare. Mereka hanya mengerti sebatas pengertian diare dan pencegahannya 

saja. Sedangkan 25 ibu (29,4%) tidak mengerti atau paham tentang 

pengertian,penyebab dan dampak dari penyakit diare. Dan 18 ibu (21,1%) 

tidak mengerti penyebab, pencegahan dan dampak dari penyakit diare. 

Dari seluruh ibu baik dari jumlah kasus maupun kontrol sebanyak 85 ibu 

(70,8%) yang memiliki pengetahuan kurang paling banyak ibu tidak 

mengetahui pencegahan dan dampak dari penyakit diare. Adapun pada 
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kelompok kontrol pada ibu balita yang memiliki pengetahuan kurang 

tetapi balita tidak terserang penyakit diare bisa juga karena pola asuh ibu 

dalam merawat anak misalnya memberikan ASI scara utuh selama 6 bulan 

penuh, selalu menyimpan makanan masak di tempat yang tutup, air minum 

yang bersih tidak tercemar bakteri dan selalu mencuci tangan sebelum dan 

sesudah buang air besar. Perilaku ibu yang baik dapat mempengaruhi 

kesehatan pada balitanya. 

Orang yang usianya matang dan berpendidikan tinggi wawasannya 

lebih luas dibandingkan yang berpendidikan rendah termasuk wawasan 

tentang diare. Ada juga ibu-ibu yang berpengetahuan rendah tentang diare, 

pengetahuan ibu yang rendah dapat juga dilihat dari hasil pengisian 

kuesioner yang telah dibagikan kepada ibu. Dari pengetahuan ibu yang 

rendah sebagian ibu menyatakan tidak tahu penyebab diare dan bagaimana 

cara pencegahan diare. Ada juga beberapa ibu berpengetahuan rendah 

meskipun berasal dari pendidikan tinggi dan pekerjaannya PNS atau 

wiraswasta. Menurut peneliti bisa saja dikarenakan ibu yang sibuk bekerja 

sehingga jarang datang ke puskesmas atau posyandu saat mengadakan 

sosialisasi tentang pencegahan penyakit misalnya diare. Beberapa ibu 

memiliki pengetahuan tinggi meskipun tergolong dalam ibu rumah tangga 

dan berpendidikan rendah atau sedang, menurut peneliti hal ini 

dikarenakan ibu rumah tangga yang tidak bekerja diluar rumah sehingga 

waktunya penuh untuk merawat balita, rajin datang ke Puskesmas, rajin 

datang ke Posyandu dan ada waktu untuk segera datang ke PKM terdekat 
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ketika balita terkena diare, sehingga diare pada balita dapat teratasi dengan 

cepat. Didapatkan beberapa ibu balita yang berpengetahuan tinggi tentang 

diare namun balita masih mengalami diare pada 2 bulan terakhir,  ini 

terjadi karena ibu balita yang bekerja seharian sehingga balita di urus oleh 

neneknya atau ada juga di asuh oleh ayahnya yang pengetahuannya rendah 

tentang diare. Selain itu bisa terjadi karena ibu balita yang mengetahui 

banyak tentang diare namun tidak diaplikasikan kepada kehidupan sehari- 

hari dalam merawat balita. 

Dari hasil penelitian pengetahuan yang kurang tidak bergantung 

pada status pekerjaan ataupun pendidikan. Masih kurangnya penyuluhan 

kesehatan mengenai pencegahan penyakit seperti diare. Penyuluhan hanya 

diadakan setahun sekali itupun dengan tema yang berbeda-beda dan tidak 

focus pada penyuluhan khususnya pada tema penyakit diare.Masyarakat 

kurang berpartisipasi untuk mengikuti penyuluhan tersebut. Serta 

kurangya partisipasi kepada masyarakat untuk mengikuti penyuluhan. 

Masih perlunya edukasi dan pemberian informasi melalui penyuluhan 

kepada ibu yang memiliki balita maupun ibu hamil tentang kejadian diare 

seperti penyebab diare, penularan, dan tatalaksana apabila terjadi diare. 

Bisa melalui media leaflet yang menarik dan brosur tentang kesehatan agar 

pembaca atau para ibu mudah memahami isi informasi terhadap kejadian 

diare dan faktor-faktor risiko terjadinya diare pada balita 

Pengetahuan erat kalinya dengan cara tindakan ibu dalam 

mencegah dan menangani suatu penyakit pada anaknya seperti diare. Ibu 
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yang mempunyai pengetahuan yang tinggi akan lebih tahu dan tanggap 

terhadap gejala-gejala penyakit, seperti apabila ada anggota keluarganya 

yang sakit keluarga akan lebih cepat merespon dan membawanya untuk 

pergi ke tempat berobat, dan ibu akan lebih bisa memodifikasi lingkungan 

disekitar rumah agar anak atau anggota keluarganya terhindar dari 

penyakit diare. Dengan pengetahuan yang baik ibu akan lebih bisa 

menentukan makanan-makanan yang bergizi untuk anakanya dan anggota 

keluarga untuk mencegah terjadinya penurunan imunitas agar tidak mudah 

terpapar oleh penyakit.


