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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran UmumLokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Puskesmas Pekauman Banjarmasin

Puskesmas Pekauman didirikan pada tahun 1974 dengan luas

wilayah 2,4 Ha. Puskesmas Pekauman terletak di Jl. K.S. Tubun No.1

Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan nomor

telepon (0511)b 3272105. Luas wilayah kerja Puskesmas Pekauman

10,65 Km2 yang mencakup 54,7% wilayah Kecamatan Banjarmasin

Selatan.Puskesmas Pekauman merupakan salah satu puskesmas di

wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan yang memiliki wilayah kerja

meliputi 5 kelurahan. Jumlah penduduk wilayah kerja Puskesmas

Pekauman menurut data terakhir (2014) adalah kurang lebih 48.390 jiwa.

Batas-batas wilayah Puskesmas Pekauman adalah:

a. Sebelah Utara : Sungai Barito

b. Sebelah Barat : Sungai Barito

c. Sebelah Selatan : Kelurahan Kelayan B

d. Sebelah Timur : Kelurahan Basirih

Puskesmas Pekauman memiliki sarana dan prasarana sebagai

berikut:

a. Puskesmas Induk : 1 buah

b. Puskesmas Pembantu : 1 buah

c. Kelurahan Siaga : 2 buah

1) Kelurahan Siaga Tanjung Pagar

2) Kelurahan Siaga Pekauman
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d. Jumlah Posyandu : 15 buah

Bangunan gedung yang ada didalam Puskesmas Pekauman terdiri

dari:

a. Ruang Kepala Puskesmas

b. Ruang Loket

c. Ruang tunggu pasien

d. Ruang BP. Umum

e. Ruang BP. Anak

f. Ruang BP. Gigi

g. Ruang gizi dan imunisasi

h. Ruang Apotek

i. Ruang TU

j. Ruang KIA

k. Ruang Laboratorium

l. Ruang Konseling PKPR

m. Ruang Klinik Sanitasi

n. Aula

o. Gudang Obat

p. Gudang Barang

q. WC Karyawan

r. WC Pasien

Jumlah tenaga medis dan non medis yang ada di Puskesmas

Pekauman berjumlah 30 orang yang terdiri dari:

a. Dokter Umum : 3 orang

b. Dokter Gigi : 1 orang

c. Bidan : 5 orang

d. Perawat : 5 orang
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e. Perawat Gigi : 3 orang

f. Petugas Apotek : 3 orang

g. Petugas Kesling : 1 orang

h. Petugas Gizi : 2 orang

i. Petugas Analis : 1 orang

j. Petugas TU : 2 orang

k. Verifikator : 1 orang

l. Petugas Honorer : 3 orang

Pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Pekauman tahun 2018

adalah:

a. Senin-Kamis : 08.00 sd 12.00 WITA

b. Jumat : 08.00 sd 11.00 WITA

c. Sabtu : 08.00 sd 11.00 WITA

2. Visi dan Misi Puskesmas Pekauman Banjarmasin

Adapun visi dan misi dari Puskesmas Pekauman adalah:

a. Visi

Menjadikan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pekauman

sehat, mandiri dan berkeadilan.

b. Misi

1) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan

masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pekauman melalui

peningkatan pengetahuan dan kemampuan berperilaku hidup

bersih dan sehat.

2) Memelihara dan meningkatkan mutu pemerataan dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan

3) Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan

masyarakat beserta lingkungannya.
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4) Menciptakan individu, keluarga dan masyarakat mandiri dalam

bidang kesehatan.

c. Tujuan Puskesmas

Melayani sebaik-baiknya untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat.

B. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 30 Juni 2018dengan jumlah

sampel sebanyak 30orang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

pemberian susu formula pada ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di

Puskesmas Pekauman Banjarmasin, didapatkan hasil gambaran umum

mengenai objek penelitian yang tersaji dalam tabel berikut:

1. Analisis Univariat

a. Umur Responden

Umur ibu yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian tersaji

dalam tabel 4.1:

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Umur

Umur Frekuensi Persentase
(%)

<20 tahun 2 6,7
20-35 tahun 26 86,7
>35 tahun 2 6,7

Jumlah 30 100,0

Tabel 4.1 tersebut menunjukkan bahwa mayoritas ibu

klasifikasi umur20-35 tahun sebanyak 26 orang (86,7%).

b. Pendidikan Responden

Pendidikan ibu yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian

tersaji dalam tabel 4.2:
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Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Pendidikan

Pendidikan Frekuensi Persentase
(%)

Rendah 4 13,3
Tinggi 26 86,7
Jumlah 30 100,0

Tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa mayoritasibu

berpendidikan tinggi sebanyak 26 orang (86,7%).

c. Pekerjaan Responden

Pekerjaan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian tersaji

dalam tabel 4.3:

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Pekerjaan

Pekerjaan Frekuensi Persentase
(%)

Tidak Bekerja 19 63,3
Bekerja 11 36,7
Jumlah 30 100,0

Tabel 4.3 tersebut menunjukkan bahwa mayoritasibu tidak

bekerja sebanyak 19 orang (63,3%).

d. Pengetahuan Responden

Pengetahuan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian

tersaji dalam tabel 4.4:

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Pengetahuan

Pengetahuan Frekuensi Persentase
(%)

Kurang 17 56,7
Cukup 2 6,7
Baik 11 36,7

Jumlah 30 100,0

Tabel 4.4 tersebut menunjukkan bahwa mayoritas ibu

berpengetahuan kurang sebanyak 17 orang (56,7%).
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e. Pemberian Susu Formulapada ibu yang mempunyai bayi usia 0-6

bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin

Pemberian susu formula yang diperoleh berdasarkan hasil

penelitian tersaji dalam tabel 4.5:

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Pemberian Susu Formula

Pemberian Susu Formula Frekuensi Persentase
(%)

Ya 17 56,7
Tidak 13 43,3

Jumlah 30 100,0

Tabel 4.5 tersebut menunjukkan bahwa mayoritas ibu

memberikan susu formula pada bayi usia 0-6 bulan sebanyak 17

orang (56,7%).

2. Analisa Bivariat

a. Hubungan Umur dengan Pemberian Susu Formulapada ibu yang

mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin

Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisa

menggunakan uji analisa chi square tentang Hubungan Umur

dengan Pemberian Susu Formulapada ibu yang mempunyai bayi

usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin, tersaji dalam

tabel 4.6 berikut:
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Tabel 4.6Hasil analisis Hubungan Umur dengan Pemberian Susu
Formula pada ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di
Puskesmas Pekauman Banjarmasin

Umur
(Tahun)

Pemberian Susu
Formula

f %Ya Tidak
f % f %

<20 0 0,0 2 100,0 2 100,0
20-35 16 61,5 10 38,5 26 100,0
>35 1 50,0 1 5,0 2 100,0
Total 17 56,7 13 43,3 30 100,0

(p=0,234; ≥α=0,05)

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebagian besar ibu umur 20-

35 tahun dengan memberikan susu formula pada bayinya sebanyak

16 orang (61,5%). Hasil analisis dengan uji analisis dengan chi

square diperoleh hasil bahwa p=0,234> α=0,05 atau dapat dikatakan

bahwa tidak ada hubungan umur dengan pemberian susu formula

pada ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas

Pekauman Banjarmasin.

b. Hubungan Pendidikan dengan Pemberian Susu Formulapada ibu

yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin

Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisa

menggunakan uji analisa chi square tentang hubungan pendidikan

dengan pemberian susu formula pada ibu yang mempunyai bayi usia

0-6 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin, tersaji dalam tabel

4.7:
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Tabel 4.7Hasil analisis Hubungan Pendidikan dengan Pemberian
Susu Formula pada ibu yang mempunyai bayi usia 0-6
bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin

Pendidikan

Pemberian Susu
Formula

f %Ya Tidak
f % f %

Rendah 0 0,0 4 100,0 4 100,0
Tinggi 17 65,4 9 34,6 26 100,0
Total 17 56,7 13 43,3 30 100,0

(p=0,014; <α=0,05)

Tabel 4.7menunjukkan bahwa sebagian besar ibu

berpendidikan tinggi dengan memberikan susu formula pada bayinya

sebanyak 17 orang (65,4%). Hasil analisis dengan uji analisis

dengan chi square diperoleh hasil bahwa p=0,014< α=0,05 atau

dapat dikatakan bahwa ada hubungan pendidikan dengan pemberian

susu formula pada ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di

Puskesmas Pekauman Banjarmasin.

c. Hubungan Pekerjaan dengan Pemberian Susu Formulapada ibu

yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin

Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisa

menggunakan uji analisa chi square tentang hubungan pekerjaan

dengan pemberian susu formula pada ibu yang mempunyai bayi usia

0-6 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin, tersaji dalam tabel

4.8 berikut:
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Tabel 4.8 Hasil analisis Hubungan Pekerjaan dengan Pemberian
Susu Formula pada ibu yang mempunyai bayi usia 0-6
bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin

Pekerjaan

Pemberian Susu
Formula

f %Ya Tidak
f % f %

Bekerja 15 78,9 4 21,1 19 100,0
Tidak Bekerja 2 18,2 9 81,1 11 100,0

Total 17 56,7 13 43,3 30 100,0

(p=0,001; <α=0,05)

Tabel 4.8menunjukkan bahwa sebagian besar ibu bekerja

dengan memberikan susu formula pada bayinya sebanyak 15 orang

(78,9%). Hasil analisis dengan uji analisis dengan chi square

diperoleh hasil bahwa p=0,001< α=0,05 atau dapat dikatakan bahwa

ada hubungan pekerjaan dengan pemberian susu formula pada ibu

yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin.

d. Hubungan Pengetahuan dengan Pemberian Susu Formulapada ibu

yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin

Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisa

menggunakan uji analisa chi square tentang hubungan pengetahuan

dengan pemberian susu formula pada ibu yang mempunyai bayi usia

0-6 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin, tersaji dalam tabel

4.9 berikut:



61

Tabel 4.9Hasil analisis Hubungan Pengetahuan dengan Pemberian
Susu Formula pada ibu yang mempunyai bayi usia 0-6
bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin

Pengetahuan
Pemberian Susu Formula

f %Ya Tidak
f % f %

Kurang 16 94,1 1 5,9 17 100,0
Cukup 0 0,0 2 100,0 2 100,0
Baik 1 9,1 10 90,9 11 100,0
Total 17 56,7 13 43,3 30 100,0

(p=0,000; <α=0,05)

Tabel 4.9menunjukkan bahwa sebagian besar ibu

berpengetahuan kurang dengan memberikan susu formula pada

bayinya sebanyak 16 orang (94,1%). Hasil analisis dengan uji

analisis dengan chi square diperoleh hasil bahwa p=0,000< α=0,05

atau dapat dikatakan bahwa ada hubungan pengetahuan dengan

pemberian susu formula pada ibu yang mempunyai bayi usia 0-6

bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin.

C. Pembahasan

1. Umur Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ibu klasifikasi umur

20-35 tahun sebanyak 26 orang (86,7%). Umur adalah usia individu yang

terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin

cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih,

matang dalam berfikir dan bekerja. Umur merupakan periode terhadap

pola pola kehidupan baru dan harapan harapan baru. Semakin

bertambahnya umur seseorang maka semakin banyak pula ilmu

pengetahuan yang dimiliki (Prawirohardjo, 2012).
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Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan

seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari

kepercayaan masyarakat seseorang lebih dewasa akan lebih dipercaya

dari yang belum cukup tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari

pengalaman dan kematangan jiwa (Prawirohardjo, 2012).

Umur 20-35 tahun merupakan usia reproduksi sehat bagi seorang

wanita, sedangkan usia > 35 tahun termasuk usia berisiko pada usia

reproduksi namun bila dilihat dari aspek perkembangan maka usia > 35

tahun memiliki perkembangan yang lebih baik secara psikologis atau

mental.

Sejalan dengan penelitian Anggraeni (2012) yang menyatakan

bahwa dari 42 responden, proporsi responden umur 20-35 tahun lebih

tinggi dibandingkan dengan umur <20/>35 tahun seanyak 28 orang

(66,7%). Hal ini disebabkan rata-rata usia menikah wanita di Indonesia

telah bergeser dan mengalami perubahan dari adat tradisi menikah

dibawah usia 20 tahun menjadi usia 20-35 tahun.

2. Pendidikan Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ibu berpendidikan

tinggi sebanyak 26 orang (86,7%).Pendidikan merupakan proses

menumbuh kembangkan seluruh kemampuan dan perilaku manusia

melalui pengajaran sehingga dalam pendidikan itu perlu dipertimbangkan

umur (proses perkembangan seseorang) dan hubungan dengan proses

belajar. Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi persepsi seseorang untuk lebih menerima ide-ide dan

teknologi baru (Notoatmodjo, 2012).

Ibu yang berpendidikan tinggi lebih banyak memiliki pengetahuan,

karena melalui pendidikan ibu mengetahui banyak hal termasuk hal-hal
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yang berhubungan dengan kesehatan ibu, anak dan keluarga. Pendidikan

yang tinggi dapat memberikan ibu kesempatan yang besar untuk

menggali informasi, belajar dan mengasah keterampilan para wanita.

Sejalan dengan penelitian Anggraeni (2012) yang menyatakan

bahwa dari 42 responden,mayoritas proporsi responden berpendidikan

tinggi (SMA/PT) sebanyak 30 orang (71,4%). Hal ini disebabkan sebagian

besar wanita lebih memilih sekolah untuk mendapatkan pengetahuan

yang jauh lebih baik serta adanya kesetaraan gender dan kesempatan

bagi wanita mendapatkan pendidikan yang jauh lebih tinggi setara

dengan laki-laki.

3. Pekerjaan Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ibu tidak bekerja

sebanyak 19 orang (63,3%).Pekerjaan adalah kegiatan sehari-hari yang

dilakukan ibu untuk memenuhi kebutuhannya, bila kita ingin melihat

pekerjaan mayoritas dari ibu karena kemungkinan sebagian ibu bukanlah

pekerja yang berpenghasilan cukup sehingga kebanyakan ibu

menganggap sosial ekonomi keluarga akan mengganggu dalam

pemenuhan nutrisi anaknya dikarenakan oleh pengaruh persepsi

seseorang untuk lebih menerima ide-ide dan teknologi baru

(Notoatmodjo, 2012).

Para ibu yang bekerja lebih banyak menghabiskan waktu diluar

rumah dibandingkan dengan keluarga. Ibu yang tidak bekerja lebih

banyak mengisi waktu untuk mengurus rumah tangga. Ibu yang berada di

rumah juga lebih banyak memiliki waktu untuk mengakses berbagai

macam informasi mengenai kesehatan baik untuk ibu, anak dan keluarga,

selain itu banyaknya waktu luang ibu yang tidak bekerja membuka



64

kesempatan ibu untuk bergaul dan bersosialisasi sehingga kesempatan

ibu memperoleh informasi lebih banyak semakin meningkat.

Sejalan dengan penelitian Anggraeni (2012) yang menyatakan

bahwa dari 42 responden,mayoritas proporsi responden yang tidak

bekerja sebanyak 24 orang (57,1%). Hal ini karena wanita yang sudah

menikah sebagian besar memilih untuk tinggal dirumah mengurus suami

dan anak-anak serta menurut ibu, mencari nafkah merupakan tanggung

jawab laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

4. Pengetahuan Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ibu

berpengetahuan kurang sebanyak 17 orang (56,7%). Pengetahuan

merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan

pengindraan pada satu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca

indra manusia, indra pendengaran, penciuman, penglihatan, rasa, raba

dan sebagian besar pengetahuan manusia melalui mata dan telinga

(Sunaryo, 2014).

Pengetahuan yang kurang juga dapat dilihat dalam pemberian

makanan terhadap bayinya antara lain menyusui bayinya sekaligus diberi

susu formula, subjek memberikan makanan pendamping ASI sebelum

bayi berumur 6 bulan. Pengetahuan ibu berhubungan dengan pemberian

susu formula. Pengetahuan ibu yang baik akan menganggap ASI

merupakan makanan yang terbaik untuk bayi berencana untuk

memberikan ASI selama 6 bulan. Pengetahuan ibu terhadap pemberian

makanan bayi menjadi prediktor kuat dalam pemberian ASI eksklusif.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden

kurang mengetahui mengenai pengetahuan pernyataan No. 18 dengan

skor terendah sebesar 10 mengenai “Yang dapat menyebabkan bayi
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diare botol susu yang tidak dicuci bersih dan disterilkan”. Ibu menyatakan

bahwa sebelum memberikan susu formula, ibu hanya mencuci botol susu

dengan air biasa dan diberi sabun dan dikeringkan kemudian langsung

memberikan susu kepada bayinya. Hasil kuesioner juga menunjukkan

bahwa sebagian besar responden kurang mengetahui mengenai

pengetahuan pernyataan No. 15 dengan skor terendah sebesar 11

mengenai “Yang merupakan bukan dampak dari susu formula adalah

kram dan kesemutan”. Ibu menyatakan bahwa susu formula dapat

menyebabkan kram pada perut bayi dan mengakibatkan bayi kesemutan,

namun apabila susu formula membuat bayi kram dan kesemutan

sebaiknya ibu berhenti memberikan susu formula dan segera

memeriksakan keadaan bayi ke dokter.

Sejalan dengan penelitian Anggraeni (2012) yang menyatakan

bahwa dari 42 responden, proporsi responden berpengetahuan kurang

sebanyak 26 orang (61,9%). Hal ini disebabkan terbatasnya sumber

informasi yang diperoleh ibu serta minimnya sarana dan prasarana untuk

mengakses pengetahuan khususnya masalah kesehatan karena

sebagian besar ibu tinggal di desa yang masih kurang terjangkau akses

internet atau jauh dari fasilitas kesehatan.

5. Pemberian Susu Formula pada ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan

di Puskesmas Pekauman Banjarmasin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden

memberikan susu formula pada bayi usia 0-6 bulan sebanyak 17 orang

(56,7%). Ibu yang memberikan susu formula untuk bayinya beranggapan

bahwa susu formula lebih mengenyangkan dan menyehatkan pada bayi

karena kandungan susu formula yang sudah sesuai dengan

komposisinya dalam sajiannya. Selain itu, susu formula juga praktis
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karena ibu tidak perlu memikirkan untuk pemenuhan gizi ibu agar

terpenuhinya kandungan nutrisi yang baik bagi ASInya. Ibu juga

beranggapan bahwa susu formula dapat membuat anak lebih gemuk

daripada ASI. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian ibu

memilih memberikan susu formula bertujuan untuk menjaga bentuk

payudara karena ibu beranggapan bahwa payudara akan berubah bentuk

(seperti tidak kencang lagi, putting susu lebih panjang dan besar).

Pemberian susu formula pada bayi di tahun pertama biasanya

dilakukan karena keadaan-keadaan yang terjadi pada ibu, seperti puting

rata, puting lecet, payudara bengkak, saluran susu tersumbat, infeksi

payudara, abses payudara dan karena pekerjaan (Prawiroharjo, 2012),

sedangkan menurut Amiruddin (2014), faktor-faktor yang mempengaruhi

pemberian ASI eksklusif antara lain faktor predosposisi seperti

pengetahuan, umur, tingkat pendidikan formal ibu dan status pekerjaan

ibu), faktor pendukung seperti takut kehilangan daya tarik sebagai wanita,

adanya tekanan batin, ibu yang sakit misalnya mastitis, produksi ASI

kurang, kesulitan bayi dalam menghisap, keadaan puting susu ibu yang

tidak menunjang,dan sebagainya dan faktor penguat seperti petugas

kesehatan dan pengaruh iklan/promosi pengganti ASI.

Sejalan dengan penelitian Anggraeni (2012) yang menyatakan

bahwa dari 42 responden,mayoritas proporsi responden memberikan

susu formula sebanyak 26 orang (61,9%). Hal ini disebabkan karena ibu

beranggapan susu formula lebih praktis dan lebih membuat bayinya

kenyang.
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6. Hubungan Umur dengan Pemberian Susu Formula pada ibu yang

mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu umur 20-

35 tahun dengan memberikan susu formula pada bayinya sebanyak 16

orang (61,5%). Hasil analisis dengan uji analisis dengan chi square

diperoleh hasil bahwa p=0,234 > α=0,05 atau dapat dikatakan bahwa

tidak ada hubungan umur dengan pemberian susu formula pada ibu yang

mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin.

Umur ibu sangat menentukan kesehatan maternal karena

berkaitan dengan kondisi kehamilan, persalinan, dan nifas, serta cara

mengasuh juga menyusui bayinya. Ibu yang berumur kurang dari 20

tahun masih belum matang dan belum siap secara jasmani dan sosial

dalam menghadapi kehamilan, persalinan, serta dalam membina bayi

dalam dilahirkan, sedangkan ibu yang berumur 20-35 tahun disebut

sebagai “masa dewasa” dan disebut juga masa reproduksi, di mana pada

masa ini diharapkan orang telah mampu untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi dengan tenang secara emosional, terutama

dalam menghadapi kehamilan, persalinan, nifas, dan merawat bayinya

nanti.

Pada primipara dengan usia 35 tahun ke atas di mana produksi

hormon relatif berkurang, mengakibatkan proses laktasi menurun,

sedangkan pada usai remaja (12-19 tahun) harus dikaji pula secara teliti

karena perkembangan fisik, psikologis, maupun sosialnya belum siap

sehingga dapat mengganggu keseimbangan psikologis dan dapat

mempengaruhi dalam produksi ASI. Umur 35 tahun lebih, ibu melahirkan

termasuk berisiko karena pada usia ini erat kaitannya dengan anemia gizi

yang dapat mempengaruhi produksi ASI yang dihasilkan (Arini, 2012).
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Umur lebih dari 35 tahun dianggap berbahaya, sebab alat

reproduksi maupun fisik ibu sudah jauh berkurang dan menurun, selain itu

umur dibawah 20 tahun masih belum matang dan belum siap secara

jasmani dan sosial.Jika dilihat dari sisi biologis manusia 25-35 merupakan

tahun yang terbaik wanita untuk menyusui karena selain diusia ini

kematangan organ reproduksi dan hormone telah bekerja dengan baik

juga belum ada penyakit-penyakit.Usia aman untuk ibu dalam menyusui

anak adalah 25-35 tahun. Ibu menyusui dibawah umur 20 tahun akan

mengalami berbagai masalah dalam pemberian ASI eksklusif dan juga usi

ibu diatas 35 tahun juga mengalami masalah dalam pemberian ASI

eksklusif (Arini, 2012).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2012)

bahwadari 42 responden yang diteliti menunjukan bahwa proporsi

responden umur 20-35 tahun sebanyak cenderung lebih tinggi

memberikan susu formula yaitu sebanyak (76%) dan tidak ada hubungan

umur dengan pemberian susu formula pada ibu yang mempunyai bayi

usia 0-6 bulan.

7. Hubungan Pendidikan dengan Pemberian Susu Formula pada ibu yang

mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu

berpendidikan tinggi dengan memberikan susu formula pada bayinya

sebanyak 17 orang (65,4%). Hasil analisis dengan uji analisis dengan chi

square diperoleh hasil bahwa p=0,014 < α=0,05 atau dapat dikatakan

bahwa ada hubungan pendidikan dengan pemberian susu formula pada

ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin.
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Pendidikan akan membuat seseorang terdorong untuk ingin tahu,

untuk mencari pengalaman dan untuk mengorganisasikan pengalaman

sehingga informasi yang diterima akan menjadi pengetahuan. Pendidikan

yang tinggi membuat seorang ibu lebih dapat berfikir rasional tentang

segala hal dan pendidikan tinggi lebih mudah untuk terpapar dengan

informasi dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah.

Pendidikan ibu di samping modalutama dalam perekonomian

rumah tangga jugaberperan dalam penyusunan pola makan

untukkeluarga, termasuk dalam pemberian makananawal untuk buah

hatinya. Hal ini karena ibu dengan pendidikan tinggi memiliki peluang

lebih besar untuk memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan

dengan ibu yang berpendidikan rendah. Ibu yang berpendidikan tinggi

dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan yang besar dan dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi guna persiapan masa

menyusui.

Tingkat pendidikan ibu yang rendah mengakibatkan ibu lebih

memilih memberikan susu formula pada bayinya dibandingkan memilih

ASI. Hal ini disebabkan ibu berpikir bahwa susu formula lebih banyak

mengandung vitamin dan jauh lebih bernutrisi serta mengenyangkan

bayinya dibandingkan ASI.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2012) bahwa

dari 42 responden yang diteliti menunjukan bahwa proporsi responden

yang berpendidikan tinggi cenderung lebih tinggi memberikan ASI

Ekslusif yaitu sebanyak (100%) dibandingkan dengan kategori pendidikan

rendah yang memberikan ASI ekslusif yaitu sebanyak (15,8%) dan ada

hubungan pendidikan dengan pemberian susu formula pada ibu yang

mempunyai bayi usia 0-6 bulan.
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8. Hubungan Pekerjaan dengan Pemberian Susu Formula pada ibu yang

mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu bekerja

dengan memberikan susu formula pada bayinya sebanyak 15 orang

(78,9%). Hasil analisis dengan uji analisis dengan chi square diperoleh

hasil bahwa p=0,001 < α=0,05 atau dapat dikatakan bahwa ada

hubungan pekerjaan dengan pemberian susu formula pada ibu yang

mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin.

Sebagian ibu lebih mementingkan diri sendiri dan pekerjaannya

sehingga memberikan susu formula dan meninggalkan ASI eksklusif

dengan alasan bekerja ditempat yang jauh, sibuk dengan aktifitas sehari-

hari. Ditempat kerja, banyak kantor atau institusi kerja tidak mendukung

program pemberian ASI. Tidak ada upaya penyiapan ruangan khusus

untuk tempat menyusui sehingga hal ini lah yang membuat ibu

memberikan susu formula kepada bayi usia 0-6 bulan.

Pekerjaan merupakan alasan yang sering digunakan oleh ibu

untuk berhenti menyusui bayinya. Didaerah perkotaan, ibu banyak

banyak turut bekerja mencari nafkah, sehingga tidak dapat menyusui

bayinya secara teratur. Sebenarnya walaupun ibu bekerja, ibu masih bisa

untuk dapat memberikan ASI kepada bayinya. Pekerjaan adalah sesuatu

yang dikerjakan untuk mendapatkan nafkah atau pencaharian masyarakat

yang sibuk dengan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari akan memiliki

waktu yang lebih untuk memperoleh informasi (Roesli, 2014).

Sering kali ibu bekerja mengalami dilema dalam memberikan ASI

eksklusif pada bayinya meskipun kelompok ini tahu manfaat dan
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keunggulan ASI, namun sulit untuk memperaktekkannya. Alokasi waktu

kerja sehari-hari yang banyak berada diluar rumah dan tempat kerja,

banyak kantor atau institusi kerja tidak mendukung program pemberian

ASI. Tidak ada upaya penyiapan ruangan khusus untuk tempat menyusui

atau memompa ASI ibu bekerja sehingga tidak bisa merawat bayi

sepenuhnya. Pemberian ASI yang tidak bisa dilakukan secara penuh

biasanya akan didampingi sengan susu formula. Padahal sebenarnya ibu

yang bekerja penuh waktu tetap dapat memberikan ASI eksklusif. Pada

prinsipnya, pemberian ASI dapat diberikan secara langsung maupun tidak

langsung. Pemberian sacara langsung sudah jelas dengan cara menyusui

sedangkan pemberian ASI secara tidak langsung dilakukan dengan cara

memerah atau memompa ASI, menyimpannya untuk kemudian diberikan

pada bayi.

Fakta membuktikan, banyak ibu-ibu yang bekerja menghentikan

pemberian ASI eksklusif dengan alasan tidak memiliki banyak waktu.

Padahal sebenarnya, bekerja bukanlah alasan untuk menghentikan

pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan. Dengan pengetahuan

yang benar tentang menyusui, kelengkapan memompa ASI dan

dukungan lingkungan kerja, seorang ibu yang bekerja dapat memberi ASI

secara eksklusif.Bagi ibu pekerja sangat sulit dalam pemberian ASI

eksklusif sehingga bayi tidak mendapatkan haknya, yakni makanan alami

terbaik yang melekat terhadap tubuhnya. Sebagai gantinya bayi terpaksa

mengkonsumsi susu formula yang harganya mahal dan kadang-kadang

tidak terjangkau oleh daya beli rumah tangga. Memberi susu formula

pada bayi usia 0-6 bulan sebagai gnati ASI selama ibu bekerja. Hal ini

menunjukkan bahwa status sangat berhubungan dengan pemeberian

susu formula terhadap bayi usi 0-6 bulan (Yamina, 2015).
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Pada ibu-ibu yang bekerja, sebagianbesar waktunya tidak

diberikan untuk menyusuibayinya sehingga jalan satu-satunya adalah

denganmemberikan susu formula. Sebaliknya pada ibuyang tidak bekerja

(ibu rumah tangga), ada banyakwaktu untuk menyusui anaknya sehingga

merekalebih cenderung tidak memberikan susu formulatetapi hanya

memberikan ASI kepadabayinya

Terbukanya kesempatan bekerja dan tuntutan untuk bekerja

membantu ekonomi keluarga maka sebagian ibu-ibu memilih bekerja di

luar rumah. Dengan bekerja ibu tidak dapat berhubungan penuh dengan

bayinya, akibatnya ibu cenderung memberikan susu formula dan

diberikan melalui botol, menyebabkan frekuensi penyusuan akan

berkurang dan produksi ASI akan menurun. Keadaan ini menyebabkan

ibu menghentikan pemberian ASI.Jadi, seorang ibu yang bekerja

kemungkinan menyusui bayinya secara eksklusif menurun drastis. Ibu

yang bekerja dikantor atau ibu yang memiliki aktifitas dirumah

kebanyakan tidak memberikan ASI. Hal ini dikarenakan tidak ada upaya

penyiapan ruangan khusus untuk tempat menyusui bayi saat ibu bekerja

(Roesli, 2014).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2012) bahwa

dari 42 responden yang diteliti menunjukan bahwa proporsi responden

bekerja sebanyak cenderung lebih tinggi memberikan susu formula yaitu

sebanyak (82%) dan ada hubungan pekerjaan dengan pemberian susu

formula pada ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan.

9. Hubungan Pengetahuan dengan Pemberian Susu Formula pada ibu yang

mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman Banjarmasin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu

berpengetahuan kurang dengan memberikan susu formula pada bayinya
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sebanyak 16 orang (94,1%). Hasil analisis dengan uji analisis dengan chi

square diperoleh hasil bahwa p=0,000 < α=0,05 atau dapat dikatakan

bahwa ada hubungan pengetahuan dengan pemberian susu formula

pada ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Pekauman

Banjarmasin.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Anggraeni (2012),

yang menyatakan pengetahuan ibu berhubungan dengan praktek

pemberian ASI maupun susu fomula, ibu yang pengetahuan baik akan

memberikan ASI eksklusif sebagai makanan terbaik untuk bayi usia 0-6

bulan sedangkan pengetahuan yang rendah akan berhubungan dengan

pemberian susu formula. Pengetahuan ibu memang mempengaruhi

pemberian ASI maupun susu formula kepada bayinya. Ibu yang

berpengetahuan baik pastilah akan memberikan ASI ekslusif kepada

bayinya, berbeda dengan ibu yang berpengetahuan rendah. Ibu yang

berpengetahuan rendah akan lebih dominan memberikan bayinya susu

formula.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa ada hubungan

antarapengetahuan ibu tentang susu formula dengan praktek pemberian

susuformulamenunjukkanbahwapengetahuansangatmempengaruhiadany

aperilakupositif, karenaperilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan

sifatnyatidak langgeng. Dengan demikian responden yang

berpengetahuan kurangtidak dapat mempraktekkan pemberian susu

formula dengan baik.

Pengetahuan ibu adalah hal yang mendasar terhadap pemberian

susu formula yang membuat para ibu tidak melakukan ASI eksklusif

selama 6 bulan. Ada hubungan pengetahuan dengan pemberian susu
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formula terhadap bayi 0-6 bulan. Pengetahuan yang baik cenderung

membrikan ASI eksklusif dibandingkan dengan pemberian susu formula.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2012) bahwa

dari 42 responden yang diteliti menunjukan bahwa proporsi responden

berpengetahuan baik sebanyak cenderung lebih tinggi memberikan susu

formula yaitu sebanyak (61%) dan ada hubungan pengetahuan dengan

pemberian susu formula pada ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan.

Petugas Kesehatan yang ada di Puskesmas Pekauman sebaiknya

memberikan penyuluhan kepada masyakarat mengenai manfaat serta

kelebihan ASI kepada masyakarat dibandingkan susu formula yaitu ASI

dapat memberikan antibody atau imunitas bagi tubuh bayi dan kandungan

ASI jauh lebih bergizi daripada susu formula, ASI juga mengandung

komposisi yang sudah tercipta sesuai porsinya sedangkan susu formula

sebagian besar mengandung gula yang dapat mengakibatkan bayi

obesitas, ASI lebih praktis bagi ibu karena ibu tidak perlu mensterilkan

alat, lebih hemat, dapat dijadikan alat kontrasepsi (dengan syarat ASI

Eksklusif dan diberikan secara konsisten dengan artian minimal 2 jm

sekali selama minimal 30 menit) dan ASI dapat memberikan ibu terapi

diet tubuh alami karena sebagian besar ibu mengalami kenaikan berat

badan akibat masa kehamilan.


