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ABSTRAK 

 
 
Kiki Maharani. G0005121/VIІ. 2009  Hubungan Antara Pemberian ASI dan 
Kejadian Diare Pada Bayi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
 
Diare pada anak merupakan masalah penting kesehatan masyarakat di negara 
berkembang. Banyak penelitian telah menunjukkan manfaat pemberian ASI untuk 
mencegah diare pada anak. Tetapi sejumlah penulis meyakini bahwa  proteksi 
yang dilaporkan oleh berbagai penelitian terlalu berlebihan, karena tidak 
memperhitungkan variabel-variabel perancu dengan memadai. Penelitian ini 
bertujuan untuk meneliti hubungan antara pemberian ASI dan risiko bayi untuk 
mengalami diare, dengan mengontrol pengaruh variabel-variabel perancu, yaitu 
umur bayi dan pendidikan ibu. 
 
Penelitian ini merupakan studi analitik dengan rancangan kasus kontrol. Populasi 
sasaran adalah bayi (anak usia 0-12 bulan). Populasi sumber adalah bayi yang 
bertempat tinggal di Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, 
yang mengunjungi puskesmas, posyandu, dan klinik bersalin. Sampel dipilih 
dengan teknik “fixed disease sampling”, dengan perbandingan kasus diare : 
kontrol = 1:2. Variabel terikat adalah kejadian diare. Variabel bebas adalah status 
pemberian ASI eksklusif, umur bayi, dan pendidikan ibu. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Data dianalisis dengan model 
analisis regresi logistik, menggunakan program statistik SPSS versi 16 dan Stata 
Intercooled versi 7.0. 
 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif 
dan kejadian diare pada bayi. Bayi yang tidak diberi ASI eksklusif memiliki risiko 
untuk mengalami diare lima setengah kali lebih besar daripada bayi yang diberi 
ASI eksklusif  (OR= 5.51; p= 0.026; CI95% 1.23 hingga 24.68). Kesimpulan 
tersebut dibuat setelah mengontrol pengaruh umur bayi dan pendidikan ibu. 
 
Penelitian ini menyimpulkan, pemberian ASI eksklusif selama umur bayi 
memiliki efek protektif untuk mencegah diare pada bayi hingga umur tersebut. 
Implikasi penelitian  adalah bahwa ASI eksklusif sudah dapat memberikan 
manfaat untuk mencegah diare meskipun diberikan kurang dari 6 bulan. 
Disarankan agar petugas kesehatan lebih meningkatkan promosi pemberian ASI 
eksklusif kepada para ibu untuk mencegah diare anak. 
 
 
Kata kunci: air susu ibu, eksklusif, diare, bayi. 
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ABSTRACT 
 
 
Kiki Maharani. G0005121/VIІ. 2009  The Relationship Between Exclusive 
Breastfeeding and Diarrhea in Infants. Faculty of Medicine, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta. 
 
Diarrhea remains a major public health concern in developing countries. 
Numerous studies have shown the benefit of breastfeeding for preventing diarrhea 
in infants. However, some authors believe that the reported protection has been 
overstated since some of the studies inadequately controlled for the effect of 
confounding variables. This study aimed to estimate the relationship between 
exclusive breastfeeding and diarrhea, controlling for confounding variables, such 
as infant age and maternal schooling. 
 
This study was analytic by using case control design. The target population was 
infants (0-12 years of age). The source population was infants who lived in 
Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, East Java, and visited puskesmas 
(health center), posyandu, and maternal clinics. The sample was selected by 
“fixed disease sampling” technique, with case : control ratio = 1 : 2. The 
dependent variable was the incidence of diarrhea. The independent variables 
comprised breastfeeding status, infant age, and maternal schooling. The data was 
collected by using a set of questionnaire and interview. The data was analyzed by 
using logistic regression model, run on SPSS version 16 and Stata Intercooled 
version 7.0 statistical programs. 
 
The results of the study showed an association between exclusive breastfeeding 
and the risk of diarrhea. Infants who were not exclusively breastfed had five and a 
half times higher risk of diarrhea than those who were exclusively breastfed  
(OR= 5.51; p= 0.026; CI95% 1.23 to 24.68). This conclusion was made after 
controlling for the effect of infant age and maternal schooling. 
 
This study conludes, providing exclusive breastfeeding over the age of infant have 
protective effect against diarrhea in infants over that age. This conclusion implies 
that exclusive breastfeeding can prevent infants from diarrhea even if it is not 
provided for 6 months. It is suggested that the health care providers intensify the 
promotion of exclusive breastfeeding to mothers in order to prevent diarrhea in 
children. 
 
 
Key words: breastfeeding, exclusive, diarrhea, infant. 
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BAB І 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejak tahun 1992 sekitar 40 juta anak balita di dunia mengalami diare 

setiap tahunnya. Sebagian besar di antaranya (1-2%) akan jatuh ke dalam 

dehidrasi. Sebanyak 50-60% penderita akan meninggal bila tidak 

mendapatkan pertolongan. Diare merupakan penyebab kematian terbanyak 

(23,2%) pada kelompok umur tersebut. Angka kematian balita di negara 

berkembang akibat diare ini sekitar 3,2 juta setiap tahun (Depkes, 1999). 

Sampai dengan tahun 1995, angka kematian diare pada balita sebesar 2,5 per 

1000 anak balita setiap tahunnya. Gastroenteritis bakteri cenderung 

menyebabkan diare dengan secret. Keadaan tersebut mengakibatkan dehidrasi 

berat dan kematian terutama pada anak-anak usia muda di negara-negara 

berkembang (Lopez-Alarcon et al., 1997; Scariati et al., 1997, dikutip oleh 

Story dan Parish, 2008).  

Penanganan kematian karena diare pada anak balita penting dalam rangka  

mencapai salah satu Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium 

Development Goal) (Edmond et al., 2006). Dengan menurunkan prevalensi 

diare, maka tingkat rawat inap di rumah sakit, biaya pelayanan kesehatan, 

serta mortalitas akibat infeksi tersebut dapat diturunkan dengan signifikan 

(Tayalero et al., 2006, dikutip oleh Story dan Parish, 2008). Data di atas 
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menunjukkan bahwa diare pada anak balita merupakan masalah penting yang 

memerlukan penanganan komprehensif dan rasional.   

Pemberian air susu ibu merupakan komponen kunci untuk kelangsungan 

hidup anak. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan American Academy 

of Pediatrics, pemberian ASI selama paling sedikit 6 bulan dapat menurunkan 

mortalitas karena diare, penyakit pernapasan, dan berbagai penyakit infeksi 

lainnya, hingga sebesar 55% (Chantry et al, 2006, dikutip oleh Story dan 

Parish, 2008). UNICEF menyatakan, sebanyak 30.000 kematian bayi di 

Indonesia dan 10 juta kematian anak Balita di dunia setiap tahunnya 

sesungguhnya bisa dicegah dengan pemberian air susu ibu (ASI) secara 

eksklusif. Pemberian ASI eksklusif dilakukan  selama 6 bulan sejak tanggal 

kelahirannya, tanpa harus memberikan makanan serta minuman tambahan 

kepada bayi. Bayi-bayi muda yang mendapat ASI mengalami buang air besar 

dengan frekuensi 5-6 x per hari dengan konsistensi tinja baik, yakni bukan 

diare. 

Banyak penelitian telah menunjukkan manfaat pemberian ASI untuk 

mencegah morbiditas karena diare pada anak. Penelitian tentang manfaat ASI 

dalam mencegah diare telah dilakukan pada komunitas-komunitas di berbagai 

negara berkembang dan negara miskin maupun negara-negara industri (negara 

maju). Perlindungan ASI terhadap infeksi telah ditunjukkan pada anak-anak 

yang tinggal pada berbagai kondisi sosial ekonomi maupun sanitasi 

lingkungan. Tetapi terdapat kontroversi dalam masalah ini. Beberapa penulis 

yakin bahwa proteksi yang dilaporkan oleh berbagai penelitian terlalu 
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berlebihan. Para kritikus percaya bahwa para ibu yang menyusui anaknya 

berbeda dengan para ibu yang memberikan susu formula kepada anaknya, dan 

perbedaan tersebut mempengaruhi penilaian tentang risiko bayi untuk 

mengalami penyakit (Wright et al., 1998, dikutip oleh Story dan Parish, 2008). 

Sebagai contoh, menurut Barros et al. (1986) sebagaimana dikutip Arifeen et 

al. (2001), bayi dengan berat badan lahir rendah lebih kecil kemungkinan 

untuk diberi ASI, atau diberi ASI dengan durasi lebih pendek daripada bayi 

dengan berat badan lahir normal. 

Beberapa penulis berpendapat bahwa penurunan kejadian diare pada anak 

tidak hanya berhubungan dengan pemberian ASI tetapi juga dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor perancu (confounding variables), seperti umur bayi, status gizi 

bayi, pendidikan ibu, higiene seseorang dalam kehidupan sehari-hari, dan 

faktor lain seperti sanitasi lingkungan dan faktor sosial-ekonomi (Arifeen et 

al., 2001; Khan et al., 2004; Talayero et al., 2006). 

Beberapa penulis juga menyebutkan bahwa efektivitas pemberian ASI 

berubah menurut umur bayi. Makin bertambah usia bayi, makin berkurang 

peran ASI dalam memberikan proteksi kepada bayi (Yoon, 1996). Sebagai 

contoh, Risiko Relatif (RR) dan Confidence Interval 95% untuk mortalitas 

bayi karena diare karena kurang pemberian ASI yang ditunjukkan di tiga 

negara berkembang adalah 6.1 (CI95% 4.1 hingga 9.0) pada bayi usia <6 

bulan, dan 1.9 (CI95% 1.2 hingga 3.1) pada bayi usia ≥6 bulan (WHO, 200, 

dikutip Morrow dan Rangel, 2004). 
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Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengusulkan penelitian yang 

bertujuan untuk menaksir kekuatan hubungan antara pemberian ASI dan 

kejadian diare pada berbagai kelompok usia bayi. 

 

B. Perumusan Masalah  

Permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Apakah pemberian ASI dapat menurunkan risiko bayi untuk mengalami 

diare, setelah mengendalikan sejumlah faktor perancu, yaitu umur bayi dan 

pendidikan ibu? Jika ya, berapa besar penurunan risiko tersebut? 

2. Berapa besar kemampuan ASI dalam memberikan proteksi terhadap 

terjadinya diare pada bayi usia < 6 bulan dibandingkan dengan bayi usia ≥ 

6 bulan, setelah mengendalikan faktor perancu umur bayi dan pendidikan 

ibu? 

 

C. Tujuan Penelitian   

1. Tujuan Umum: 

 Meneliti hubungan antara pemberian ASI dan risiko bayi untuk mengalami 

diare. 

2. Tujuan Khusus: 

a. Menaksir besarnya kemampuan ASI dalam memberikan perlindungan 

terhadap terjadinya diare pada bayi, setelah mengontrol pengaruh 

faktor-faktor perancu, seperti umur bayi dan pendidikan ibu. 
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b. Menaksir besarnya kemampuan ASI dalam memberikan perlindungan 

terhadap terjadinya diare pada bayi usia < 6 bulan dan bayi usia ≥ 6 

bulan, setelah mengontrol pengaruh faktor-faktor perancu, seperti 

seperti umur bayi dan pendidikan ibu 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis penelitian 

a. Memberikan bukti-bukti empiris tentang pengaruh faktor-faktor lain, 

yaitu umur bayi dan pendidikan ibu, terhadap kejadian diare pada bayi.  

b. Memberikan bukti-bukti empiris tentang hubungan antara pemberian 

ASI dan penurunan risiko diare pada bayi, bayi usia <6 bulan, dan bayi 

usia ≥ 6bulan. 

2. Manfaat praktis penelitian 

 Memberikan informasi kepada pembuat kebijakan pemerintah tentang 

besarnya peran pemberian ASI terhadap kejadian diare pada bayi, bayi 

usia <6 bulan, dan bayi usia ≥ 6 bulan. 
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BAB ІІ 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Anatomi Sistem Traktus Gastro-Intestinalis 

a. Gaster 

Di dalam gaster terdapat sel-sel epitel yang merupakan 

kelenjar gaster, dimana fungsi gaster meliputi penyimpanan, 

mencampur, menggilas dan melakukan kontrol terhadap 

pengeluaran makanan ke dalam duodenum. Sekresi gaster terdiri 

dari asam hidroklorid (HCL), gastrin, pepsinogen, faktor intrinsik, 

lipase dan mukus (Lake et al., 1993, dikutip oleh Subagyo, 2008). 

b. Usus halus 

Usus halus memanjang dari pilorus hingga sekum. Di dalam 

usus halus terdapat enterosit yang terdiri dari vilus dan kripta. Di 

antara vilus terdapat kripta yang merupakan tempat proliferasi 

enterosit dan pembaharuan epitel. Terdapat pula tight junction yang 

berperan penting dalam regulasi permeabilitas epitel dengan 

melakukan kontrol terhadap aliran air dan solut paraseluler 

(Weaver et al., 1991, dikutip oleh Subagyo, 2008). 

c. Usus besar 

Usus besar terdiri atas sekum, apendiks, kolon, rektum, dan 

anus. Tidak terdapat vilus pada usus besar. Baik permukaan 
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mukosa dan kripta dilapisi oleh kolonosit, di mana kolonosit 

penyerap berasal dari sel imatur dari bagian bawah kripta yang 

berdiferensiasi dan bermigrasi ke bagian atas kripta, pada akhirnya 

akan dilepaskan dari permukaan mukosa ke dalam lumen. Proses 

siklus pembaharuan sel ini berlangsung 3 sampai 8 hari pada 

manusia. Jumlah total sel ternyata paling besar pada kripta kolon 

asenden, menurun secara progesif di sepanjang kolon transversum 

dan kolon desenden dan meningkat lagi pada sekum (Burke et al., 

1993, dikutip oleh Subagyo, 2008). 

2. Fisiologi absorbsi air dan mineral 

a. Pengaturan transport air dan elektrolit 

Ada dua pengaturan absorbsi air dan mineral, yakni 

pengaturan intraseluler dan pengaturan ekstraseluler. Pengaturan 

intraseluler diperankan oleh pembawa pesan intrasel seperti cAMP, 

Ca2+ dan metabolit, kenaikan cAMP dalam sel vilus menghambat 

proses transport Na+ berpasangan Clˉ. Pembawa pesan yang lain 

bekerja dengan cara yang sama yaitu menghambat transport Na+, 

perbedaannya terdapat pada protein kinase yang diaktifkan.  

Pengaturan ekstraseluler diperankan oleh sistem hormonal, 

sistem neuronal dan sistem imun. Hormon seperti asetilkolin dan 

serotonin serta beberapa toksin kuman dan laksatif meningkatkan 

konsentrasi Ca2+ intrasel. Peningkatan Ca2+ intrasel menurunkan 

penyerapan NaCl dan merangsang sekresi Cl. Serotonin 
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merangsang sekresi Cl dan menghambat absorbsi NaCl. Sistem  

imun yang berperan penting pada regulasi transport air dan 

elektrolit adalah sel fagosit (makrofag, eosinofil, netrofil) dan sel 

mast di mukosa (Soeparto et al., 1999, dikutip oleh Subagyo, 

2008).  

Semua segmen usus dari duodenum sampai kolon bagian 

distal mempunyai fungsi an-absorbsi dan sekresi air dan elektrolit. 

Fungsi ini penting untuk menjaga homeostasis tubuh. Perpindahan 

Na+ ke dalam sel dan K+  keluar sel merupakan peristiwa yang 

penting dari semua pertukaran ion (Burke et al., 1993; Guyton et 

al., 1997, dikutip oleh Subagyo, 2008).  

Saluran gastrointestinal (GI) adalah tempat tersering 

terjadinya kehilangan cairan. Dalam keadaan normal, kira-kira 8 

liter sekresi gastrointestinal diproduksi tiap hari, sebagian besar 

direabsorbsi kembali, sekitar 100 sampai 200 ml di sekresi dalam 

feses. Dengan demikian, kehilangan volume cairan paling sering 

terjadi pada waktu diare (Guyton dan Hall, 1997).  

Berbagai sekresi gastrointestinal memiliki komposisi elektrolit 

yang berbeda sehingga kehilangan sekresi gastrointestinal 

menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dari volume cairan. 

Jadi diare sering disertai dengan kekurangan volume cairan, 

natrium, kalium, dan asidosis metabolik akibat kurangnya karbonat 

(Price dan Wilson, 2005). 
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3. Diare 

a. Definisi Diare 

Diare menurut definisi Hippocrates adalah buang air besar 

dengan frekuensi yang tidak normal (meningkat), konsistensi tinja 

menjadi lebih lembek atau cair (Ilmu Kesehatan Anak FK UI, 

1985). 

b. Klasifikasi diare 

Diare dapat diklasifikasikan berdasarkan lama waktu diare: (1) 

diare akut, (2) diare persisten, dan (3) diare kronis (Warman, 

2008). Diare akut adalah diare yang terjadi sewaktu-waktu, 

berlangsung kurang dari 14 hari, dengan pengeluaran tinja lunak 

atau cair yang dapat atau tanpa disertai lendir dan darah. 

Diare persisten adalah diare yang berlangsung 15-30 hari, 

merupakan kelanjutan dari diare akut atau peralihan antara diare 

akut dan kronik. 

Diare kronis adalah diare hilang-timbul, atau berlangsung 

lama dengan penyebab non-infeksi, seperti penyakit sensitif 

terhadap gluten atau gangguan metabolisme yang menurun. Lama 

diare kronik lebih dari 30 hari. 

c. Etiologi 

Diare disebabkan oleh banyak faktor antara lain infeksi, 

makanan, efek obat, imunodefisiensi, dan keadaan-keadaan tertentu 

(Mansjoer et al., 2000, dikutip oleh kapita selekta kedokteran, 
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2000). Infeksi terdiri dari infeksi enteral dan parenteral. Infeksi 

enteral yaitu infeksi saluran pencernaan dan infeksi parenteral yaitu 

infeksi di bagian tubuh lain di luar alat pencernaan. Contohnya 

infeksi karena virus, bakteri, parasit, cacing perut (Ilmu Kesehatan 

Anak FK UI, 1985).  

Diare dapat disebabkan oleh intoksikasi makanan, makanan 

pedas, makanan yang mengandung bakteri atau toksin. Alergi 

terhadap makanan tertentu seperti susu sapi, terjadi malabsorbsi 

karbohidrat, disakarida, lemak, protein, vitamin dan mineral (Ilmu 

Kesehatan Anak FK UI, 1985).  

Defisiensi imun terutama imunoglobulin A sekresi (sIgA) 

dapat  mengakibatkan berlipat gandanya bakteri, flora usus, jamur, 

terutama Candida. 

Diare dapat disebabkan oleh gangguan penyerapan makanan, 

baik  karbohidrat (intoleransi laktosa), lemak, ataupun protein.  

Gangguan psikologis atau keadaan lain yang menyebabkan 

seseorang diare seperti gangguan psikis (ketakutan, gugup), 

gangguan saraf. Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan diare 

adalah kurang kalori protein (KKP), kesehatan pribadi dan 

lingkungan, dan faktor sosio-ekonomi. 

d. Patofisiologi 

Diare terjadi melalui patofisiologi berikut: (1) gangguan 

osmotik, (2) gangguan sekretorik; (3) gangguan motilitas (Ilmu 
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Kesehatan Anak FK UI, 1985; Depkes, 1999). Mekanisme dasar 

yang menyebabkan timbulnya diare adalah gangguan osmotik. 

Dalam mekanisme ini, mukosa usus halus merupakan epitel berpori 

yang dapat dilewati air dan elektrolit dengan cepat untuk 

mempertahankan tekanan osmotik antara isi usus dengan cairan 

ekstraseluler.  

Diare terjadi jika terdapat bahan yang secara osmotik aktif dan 

sulit diserap. Bahan tersebut berupa larutan isotonik dan 

hipertonik. Pada larutan isotonik, air dan bahan yang larut di 

dalamnya akan lewat tanpa diabsorbsi sehingga terjadi diare. Bila 

substansi yang diabsorbsi berupa larutan hipertonik, air dan 

elektronik akan pindah dari cairan ekstraseluler ke dalam lumen 

usus sampai osmolaritas dari isi usus sama dengan cairan 

ekstraseluler dan darah, sehingga terjadi pula diare. 

Gangguan sekretorik yang menyebabkan diare terjadi akibat 

rangsangan mediator abnormal misalnya enterotoksin, 

menyebabkan vili gagal mengabsorbsi natrium, sedangkan sekresi 

klorida di sel epitel berlangsung terus atau meningkat. Hal ini 

menyebabkan peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam 

rongga usus. Isi rongga usus yang berlebihan akan merangsang 

usus mengeluarkannya sehingga timbul diare. 

Gangguan hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya 

kesempatan usus untuk menyerap makanan, sehingga timbul diare. 
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Sebaliknya bila peristaltik usus menurun akan mengakibatkan 

bakteri tumbuh berlebihan yang selanjutnya dapat menimbulkan 

diare pula. 

 

e. Manifestasi klinis 

Anak balita yang mengalami diare menunjukkan tanda-tanda 

cengeng, gelisah, suhu badan meningkat, nafsu makan berkurang 

atau tidak ada kemudian timbul diare. Tinja cair, mungkin disertai 

lendir atau lendir dan darah. Warna tinja makin lama berubah 

kehijau-hijauan karena tercampur empedu, karena seringnya 

defekasi, anus dan sekitarnya lecet karena tinja makin lama 

menjadi asam akibat banyaknya asam laktat, yang berasal dari 

laktosa yang tidak diabsorbsi oleh usus selama diare (Mansjoer et 

al., 2000; Asnil et al., 2003, dikutip oleh Kapita selekta 

kedokteran, 2000).  

Bayi yang tidak mendapatkan perawatan yang baik selama 

diare akan jatuh pada keadaan-keadaan seperti dehidrasi, gangguan 

keseimbangan asam-basa, hipoglikemia, gangguan gizi, gangguan 

sirkulasi (Asnil et al., 2003, dikutip oleh Warman, 2006). 
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4. Air Susu Ibu 

a. Pengertian 

ASI (air susu ibu) adalah suatu emulsi lemak dalam larutan 

protein. Kelenjar susu mensekresi laktosa dan garam-garam 

anorganik. ASI mengandung nutrisi-nutrisi dasar dan elemen yang 

jumlahnya sesuai untuk pertumbuhan bayi (Theresia, 1995, dikutip 

oleh Siregar, 2004).  

b. Manfaat ASI 

ASI sangat kaya akan zat gizi, karena itulah bayi 

mengeluarkan lebih sedikit energi dalam mencerna ASI, sehingga 

baik untuk pertumbuhan dan perkembangan organ. Bahkan fungsi 

mata bayi berkembang lebih baik pada bayi yang diberi ASI dan 

mereka memperlihatkan kecakapan yang lebih baik dalam tes 

kecerdasan (Billeaud et al., 1997, dikutip oleh Yahya, 2005). 

Selain itu, ASI juga mempunyai kandungan minyak omega-3 asam 

linoleat alfa, yang berperan sebagai zat penting bagi otak dan retina 

manusia (Soetjiningsih, 1995). 

ASI yang jumlahnya cukup merupakan makanan terbaik pada 

bayi dan dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi selama 6 bulan 

pertama. ASI merupakan makanan alamiah yang pertama dan 

utama bagi bayi sehingga dapat mencapai tumbuh kembang yang 

optimal (Siregar, 2004). 
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Meskipun ASI berguna, tidak banyak ibu-ibu yang 

memberikan ASI eksklusif sampai dengan bayi usia 6 bulan. 

Sebagai contoh, studi Quigley et al. (2007) di Inggris menemukan, 

hanya 70% bayi yang pernah diberi ASI, 34% bayi menerima ASI 

paling sedikit 4 bulan, dan hanya 1.2% bayi menerima ASI 

eksklusif selama paling sedikit 6 bulan. Di Dhaka, Bangladesh, 

Arifeen et al. (2001) menemukan, mula-mula hanya 6% bayi yang 

menerima ASI eksklusif, lalu meningkat menjadi 53% pada bayi 

usia 1 bulan, dan secara berangsur menurun menjadi 5% pada bayi 

usia 6 bulan. 

c. Jenis ASI 

Menurut stadium laktasi, ASI dapat dibedakan menjadi tiga 

jenis (Siregar, 2004): (1) kolostrum; (2) ASI transisi; dan (3) ASI 

matang. Kolostrum merupakan cairan yang pertama kali disekresi 

oleh kelenjar mammae, yang berupa cairan bening dan kental yang 

berwarna agak kekuningan dan agak lengket yang keluar dari ibu 

pada 1-5 hari pertama setelah melahirkan. Kolostrum mengandung 

zat antibodi yang sangat baik dan bermanfaat bagi bayi (Edmond et 

al., 2006). Zat ini memberikan perlindungan berbagai penyakit 

infeksi yang sering menyerang bayi terutama pada saluran 

pencernaan (Ninda, 2008). 

Menurut Wicaksono (2005) kolostrum mengandung protein, 

karbohidrat, lemak, antibodi, laktoferin, dan vitamin A. Protein 
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utama dalam ASI adalah kasein. Karbohidrat dan lemak berkadar 

rendah, sehingga sesuai dengan kebutuhan gizi bayi pada hari-hari 

pertama kelahiran. Antibodi dalam ASI adalah imunoglobulin A 

sekresi (sIgA) yang dapat memberikan perlindungan terhadap 

infeksi bagi bayi sampai 6 bulan pertama. Demikian juga laktoferin 

dan juga sel-sel darah putih berguna untuk melindungi bayi dari 

berbagai penyakit infeksi terutama diare. Air susu ibu membantu 

mengeluarkan mekonium yaitu kotoran bayi yang pertama 

berwarna hitam kehijauan. 

Meskipun bermanfaat, tidak semua bayi mendapatkan 

kolostrum dari ibunya. Studi Clemens et al. (1999) di Mesir 

menemukan, hanya 76% bayi mulai diberi ASI dalam tiga hari 

pertama kehidupan. 

ASI transisi merupakan ASI peralihan dari kolostrum menjadi 

ASI matur. Disekresi dari hari ke 5 sampai hari ke 10 dari masa 

laktasi. Jumlah volume ASI semakin meningkat tetapi komposisi 

protein semakin rendah, sedangkan lemak dan karbohidrat semakin 

tinggi, hal ini untuk memenuhi kebutuhan bayi karena aktifitas 

bayi yang mulai aktif dan bayi sudah mulai beradaptasi dengan 

lingkungan. Pada masa ini pengeluaran ASI mulai stabil (Irawati, 

2007). 

Air susu ibu yang matang adalah ASI yang disekresi pada hari 

ke-10 sampai seterusnya, yang dikatakan komposisinya relatif 
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konstan. ASI matur merupakan nutrisi bayi yang terus berubah 

disesuaikan dengan perkembangan bayi sampai 6 bulan. Setelah 6 

bulan bayi mulai dikenalkan dengan makanan pendamping selain 

ASI (Irawati, 2007). 

d. Kandungan zat dalam ASI  

Air susu ibu mengandung komponen utama sebagai berikut: 

(1) protein; (2) karbohidrat; (3) lemak; (4) elektrolit; (5) mineral. 

Sebagai makanan bayi, ASI mengandung kasienat, riboflaum dan 

karotin, selain itu juga mengandung protein susu (kasein) yang 

berfungsi sebagai pengangkut bagi kalsium dan fosfat. Kadar 

protein dalam ASI rendah sehingga saluran pencernaan bayi tidak 

akan kebanjiran oleh zat protein asing dalam jumlah besar. 

Komposisi ini membentuk gumpalan lunak yang lebih mudah 

dicerna dan diserap (Altmasier, 2004; Anidar, 2008) selain protein 

ASI juga mengandung karbohidrat, lemak, mineral, vitamin dan 

air, juga mengandung antibodi, enzim-enzim, laktoferin, 

komplemen dan interferon produksi sel (Irawati, 2007). 

Karbohidrat utama dalam ASI adalah laktosa, yang 

mempunyai nilai kalori 2 kali lebih banyak daripada  glukosa. 

Laktosa penting untuk sintesis galaktolipid bagi otak yang sedang 

tumbuh (Soetjiningsih, 1995). Laktosa merupakan sumber energi 

yang mudah dicerna dan diubah menjadi asam laktat. Asam ini 

membantu mencegah pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan 
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dan membantu dalam penyerapan Ca dan mineral lain. Kandungan 

laktosa dalam ASI lebih banyak merupakan sumber energi yang 

mudah dicerna dan sebagian diubah menjadi asam laktat. Asam ini 

membantu mencegah pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan 

dan membantu dalam penyerapan Ca dan mineral lain (Almatsier, 

2004; Anidar, 2008). 

Bentuk karbohidrat lainnya yang akhir-akhir ini mendapat 

banyak perhatian karena kapasitasnya dalam memproteksi bayi 

terhadap entropatogen dan patogen lainnya adalah oligosakarida, 

khususnya fukosiloligosakarida. Oligosakarida merupakan 

komponen padat terbesar setelah laktose dan lipid dalam ASI. 

Sebagai contoh, oligosakarida dapat menghambat penempelan 

Escherichia coli pada sel-sel epitel kandung kemih (Coppa et al., 

1990, dikutip Chaturvedi et al., 2001). Demikian juga 

oligosakarida dengan ikatan α1,2-fukosil memiliki aktivitas 

protektif terhadap Campylobater jejuni (Ruiz-Palacios et al., 1992 

dikutip Chaturvedi, 2001; Ruiz-Palacios et al., 2003). 

Sebagian besar lemak susu terdiri dari trigliserida yang 

membentuk asam lemak rantai panjang. Sekitar separuh dari energi 

ASI berasal dari lemak yang mudah diserap. Dimana asam lemak 

rantai panjang memberikan 9 kkal pergram, rantai sedang 8,3 kkal 

pergram. Sehingga didapat ASI memberi lebih banyak energi 

(Almatsier, 2004; Anidar, 2008). 
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Air susu ibu mengandung Na+, K+ dan Clˉ dalam jumlah 

rendah tetapi mudah diserap, sehingga dapat mencukupi kebutuhan 

bayi (Almatsier, 2004; Anidar, 2008). 

ASI mengandung mineral (trace elements) yang rendah tetapi 

mudah diserap sehingga mineral dalam ASI cukup memenuhi 

kebutuhan bayi. Kalsium dan fosfor adalah 2 mineral penting 

dalam ASI (Almatsier, 2004; Anidar, 2008). 

e. Mekanisme Proteksi ASI Terhadap Diare 

Hasil berbagai studi menunjukkan, air susu ibu (ASI) 

memberikan perlindungan terhadap penyakit-penyakit diare yang 

disebabkan oleh berbagai enteropatogen virus, bakteri, dan parasit 

yang spesifik, meliputi Vibrio cholera, Shigella spp., spesies 

diaregenik Escherechia coli, Campylobacter jejuni, dan Giardia 

lamblia.  Terdapat hasil studi yang bertentangan tentang 

perlindungan ASI terhadap rotavirus (Morrow dan Rangel, 2004). 

f. Antibodi Sekresi 

Imunoglobulin A sekresi (sIgA), suatu bentuk antibodi yang 

dominan di dalam ASI, memiliki peran penting untuk mencegah 

melekatnya enteropatogen ke dalam epitel usus pada bayi yang 

diberi ASI. Keberadaan dari sIgA di dalam ASI merupakan hasil 

mekanisme yang menghubungkan usus dan kelenjar mammae, 

dimana imunogen di dalam sistem traktus gastrointestinalis ibu 

berinteraksi dengan limfosit B, yang bermigrasi dari Peyer patches 
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pada usus halus bagian bawah menuju ke lamina propria, 

dilanjutkan ke kelenjar mammae (Morrow dan Rangel, 2004). 

Antibodi di dalam ASI memberikan proteksi terhadap 

berbagai faktor virulens yang spesifik, meliputi enterotoksin dan 

lipopolisakarida Vibrio cholera, antigen Campylobacter jejuni 

(Ruiz-Palacios et al., 2003), faktor-faktor aderens enteropatik 

Escherichia coli (EPEC), antigen berkode plasmid dan 

lipopolisakaradia virulen dari Shigella spp. Protein permukaan 

Giardia lamblia (Mahmud et al., 2001), dan antigen-antigen 

Salmonella spp (France et al., 1980, dikutip oleh Morrow dan 

Rangel, 2004). Di samping itu, konsentrat imunoglobulin ataupun 

antibodi monoklonal dari ASI yang diberikan per oral bisa 

memberikan perlindungan atau mengobati ETEC, rotavirus, dan 

Cryptosporidium (Okhuysen et al., 1998, dikutip oleh Morrow dan 

Rangel, 2004). 

Berbagai antibodi sekresi lainnya dapat ditemukan pada ASI 

dalam berbagai jumlah, tergantung dari riwayat paparan yang 

dialami ibu misalnya (Nougera-Obenza et al., 2003, dikutip oleh 

Morrow dan Rangel, 2004). Hasil studi menunjukkan, paparan 

patogen spesifik pada ibu meningkatkan konsentrasi antibodi 

sekresi yang bersangkutan di dalam ASI. Ibu yang tinggal di 

lingkungan dengan paparan patogen yang tinggi memiliki kadar 

antibodi sekresi yang tinggi pula. 
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Antibodi sekresi di dalam ASI yang dibentuk sebagai respons 

terhadap status patogen spesifik dapat memberikan proteksi silang 

terhadap patogen lainnya jika organisme-organisme yang 

bersangkutan memiliki mekanisme infeksi yang serupa. Sebagai 

contoh, sekresi antibodi di dalam ASI yang spesifik untuk EPEC, 

yakni EspA, dapat mencegah tercetusnya polimerisasi aktin dari 

sel-sel epitel pada E. coli yang menghasilkan toksin Shiga 

misalnya (Nougera-Obenza et al., 2003, dikutip oleh Morrow dan 

Rangel, 2004). 

Konsentrasi sIgA dalam ASI ditemukan tertinggi di dalam 

kolostrum. Konsentrasi tersebut menurun selama sebulan pasca 

persalinan, kemudian menjadi stabil selama masa laktasi. 

Antibodi sekresi sIgA bersifat resisten terhadap degradasi oleh 

asam maupun proteolisis (Ruiz-Palacios et al., 1990; Walterspiel et 

al., 1994 dikutip oleh Morrow dan Rangel, 2004). Di samping itu, 

sIgA pada umumnya tidak diserap melalui traktus gastro-

intestinalis, sehingga selalu tersedia untuk melakukan perannya di 

dalam memberikan perlindungan pada permukaan mukosa usus 

(Walterspiel et al., 1994; Miotti et al., 1985, dikutip oleh Morrow 

dan Rangel, 2004). 

g. Oligosakarida dan Glikokonjugat 

Oligosakarida dalam ASI merupakan karbohidrat yang 

mengandung laktose sebagai produk yang dapat direduksi, dan 
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fukose atau asam sialik sebagai produk yang tidak direduksi. 

Oligosakarida-oligosakarida ini dapat bebas atau terkonjugasi dan 

diwujudkan dalam bentuk glikoprotein, glikolipid, atau struktur 

lainnya. Bentuk yang terkonjugasi dan tidak terkonjugasi dari 

oligosakarida diklasifikasikan sebagai glikan. Oligosakarida yang 

bebas dan tidak terkonjugasi merupakan komponen padat ketiga 

terbanyak di dalam ASI setelah laktose dan lipid (Morrow et al., 

2005).  

Oligosakarida dan glikokonjugat di dalam ASI merupakan 

komponen penting dalam sistem pertahanan alamiah. 

Oligosakarida dalam ASI memiliki sejumlah fungsi imunologis. 

Pertama, oligosakarida merangsang secara selektif pertumbuhan 

bakteri yang menguntungkan pada usus bayi (Moro et al., 2002, 

dikutip oleh Morrow dan Rangel, 2004). Kedua, oligosakarida 

menghambat pengikatan patogen pada sel-sel penjamu. Sebagai 

contoh, oligosakarida yang berisi fukose yang terikat α 1,2, yang 

merupakan homolog antigen Lewis, menghambat ikatan berbagai 

patogen enterik pada sel-sel penjamu, meliputi enterotoksin yang 

stabil terhadap panas dari E. coli, C. jeuni, dan sejumlah calivirus 

utama lainnya (Newburg et al., 2004; Morrow et al., 2004, dikutip 

oleh Morrow dan Rangel, 2004; Morrow et al., 2005).   
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h. Laktoferin  

Laktoferin mempunyai spektrum antimikroba, yang 

mempunyai afinitas besar terhadap besi yang diperlukan mikroba 

untuk bertahan hidup di dalam penjamu. Laktoferin mempunyai 

sifat bakterisid, antiviral, anti inflamasi, dan modulasi fungsi 

sitokin (Hamosh et al., 2001, dikutip oleh Morrow dan Rangel, 

2004). Selain itu laktoferin berperan dalam memblokade virulensi 

protein untuk mengacaukan integritas membran luar bakteri 

(Gomez et al., 2001, dikutip oleh Morrow dan Rangel, 2004).  

Disamping laktoferin, juga terdapat efek anti inflamasi untuk 

menekan inflamasi yang berguna pada saluran pencernaan anak, 

berkaitan dengan luka jaringan atau luka parut setelah terjadinya 

infeksi dan inflamasi. Faktor inflamasi pada ibu antara lain 

antioksidan seperti sitokin anti inflamasi, laktoferin, degradasi 

enzim, faktor enzim inhibitor, fungsi inhibitor multipel dan netrofil 

(Goldman et al., 1993; Buescher et al., 2001, dikutip oleh Morrow 

dan Rangel, 2004).  

i. Efek prebiotik  

Air susu ibu memiliki peran sebagai prebiotik, yakni makanan 

yang secara selektif menstimulasi kolonisasi bakteri yang 

menguntungkan di dalam usus. Konsentrasi laktosa yang tinggi dan 

oligosakarida yang tidak dicerna dalam ASI akan mendukung 

pertumbuhan koloni Bifidobacteria spp. dan Lactobacillus spp di 
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usus. Akibatnya, feses bayi yang diberi ASI memiliki konsistensi 

yang berbeda dengan bayi yang diberi susu formula, yang ditandai 

dengan pH rendah, kadar laktat tinggi, asetat tinggi.  

Selain itu, kolonisasi Bifidobacteria spp. dan Lactobacillus spp 

mencegah pertumbuhan Clostridium spp dan organisme patogenik 

lain (Yoshioka et al., 1983; Ogawa et al., 1992, dikutip oleh 

Morrow dan Rangel, 2004), serta mengurangi keparahan 

gastroenteritis.  

Kolonisasi bakteri yang baik akan memberikan fungsi barier 

pada usus, memberikan sinyal bagi maturasi jaringan kelenjar 

limfoid, menyeimbangkan pembentukan sitokin yang pro dan anti 

inflamasi, sehingga menciptakan interaksi  yang sehat antara 

penjamu dan mikroba yang dibutuhkan untuk meregulasi respons 

inflamasi pada usus bayi yang sedang berkembang (Schiffrin et al., 

2002, dikutip oleh Morrow dan Rangel, 2004). 

j. Efek imunomodulasi 

Sejumlah penulis berpendapat, ASI memiliki peran sebagai 

imunomodulator. Pemberian ASI meningkatkan perkembangan 

imunitas alamiah maupun imunitas hasil vaksinasi. Pemberian ASI 

memungkinkan sistem imunitas bekerja terus pada bayi ketika 

pemberian ASI dihentikan. Peran ASI di dalam meningkatkan 

repons imunitas alami pada bayi diduga terjadi melalui modulasi 
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imunitas yang diperantarai oleh sel (cell-mediated immunity) 

(Hahn-Zoric et al., 1990, dikutip oleh Morrow dan Rangel, 2004). 

Di samping itu pemberian ASI dilaporkan meningkatkan 

produksi α interferon, transformasi limfosit terhadap virus tertentu, 

jumlah dan persentase sel pembunuh alami, dan titer antibodi 

terhadap polisakarida H. Influenza tipe B (Hib), poliovirus, dan 

toksoid difteri (Hahn-Zoric et al., 1990, dikutip oleh Morrow dan 

Rangel, 2004). 

k. Hasil Penelitian Tentang Efek ASI Terhadap Diare 

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan efek positif 

pemberian ASI terhadap kejadian diare maupun kematian bayi 

akibat diare. Dalam studi tentang efek kolostrum terhadap diare, 

Clemens et al. (1999) di Mesir menemukan, bayi-bayi yang diberi 

ASI secara dini dalam tiga hari pertama kehidupan memiliki 

kejadian diare 26% (CI95%:2% hingga 44%) lebih rendah daripada 

bayi-bayi yang diberi ASI kemudian dalam enam bulan pertama 

kehidupan. Studi tersebut menyarankan perlunya ditingkatkan 

pemberian ASI secara dini di negara-negara berkembang. 

Penelitian Yoon et al. (1996) di Pilipina menunjukkan, bayi 

yang tidak disusui memiliki tingkat kematian karena diare dan 

infeksi saluran napas akut (ISPA) sebesar enam kali lipat daripada 

bayi yang disusui. Efek tidak diberi ASI lebih besar untuk 

terjadinya diare daripada ISPA.  
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Data penelitian juga menunjukkan, risiko kematian yang 

berhubungan dengan tidak diberi ASI lebih besar pada bayi dengan 

berat badan lahir rendah (BBLR) dan pada bayi yang ibunya 

memiliki tingkat pendidikan rendah. Setelah umur enam bulan, 

efek protektif ASI menurun dengan drastis. Studi tersebut 

menggaris-bawahi pentingnya pemberian ASI, khususnya selama 

enam bulan pertama kehidupan, dan pada kelompok berisiko tinggi 

seperti bayi BBLR dan bayi dengan status sosial ekonomi rendah. 

Studi Arifeen et al. (2001) di daerah kumuh Dhaka, 

Bangladesh, menemukan bahwa pemberian ASI eksklusif 

menurunkan kematian karena diare dan ISPA. Dibandingkan 

dengan pemberian ASI eksklusif selama beberapa bulan pertama 

kehidupan, pemberian ASI secara parsial atau tidak sama sekali,  

berhubungan dengan peningkatan risiko kematian sebesar 2.23 kali 

lipat karena semua sebab, 3.94 kali lipat karena diare, dan 2.40 kali 

lipat karena ISPA. 

Hasil studi menunjukkan, ASI dapat memberikan proteksi 

terhadap terjadinya diare karena parasit Giardia lamblia. Penelitian 

Mahmud et al. (2001) di Mesir menemukan, pemberian ASI 

eksklusif kepada bayi dapat menurunkan infeksi asimtomatis 

Giardia lamblia sebesar hampir setengah kali lipat (OR= 0.66, 

CI95% 0.45 hingga 0.96), dan menurunkan infeksi asimtotamis 
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Giardia lamblia sebesar setengah kali lipat (OR= 0.50, CI95% 0.27 

hingga 0.90). 

Salah satu penyebab terbanyak diare bakteri pada bayi adalah 

Campylobacter jejuni, yang juga menyebabkan paralisis syaraf 

motorik. Studi Ruiz-Palacios et al. (2003) di Meksiko 

menunjukkan, komponen fukosiloligosakarida di dalam ASI dapat 

menghambat ikatan dan infeksi Campylobacter jejuni kepada 

antigen H(O) usus.  

Pemberian ASI tidak harus eksklusif untuk dapat memberikan 

manfaat. Proteksi yang diberikan ASI mengikuti pola dosis-

respons. Makin banyak ASI diterima bayi selama 6 bulan pertama 

kehidupan, makin kecil risiko untuk mengalami diare (Scariati et 

al., 1997). 

l. Faktor Lain yang Mempengaruhi Terjadinya Diare 

Sejumlah faktor perancu dapat mempengaruhi analisis tentang 

hubungan antara pemberian ASI dan diare. Faktor-faktor perancu 

tersebut meliputi determinan (faktor yang menentukan) 

pertumbuhan (misalnya, umur dan jenis kelamin anak), variabel 

orangtua dan rumah tangga (misalnya, umur ibu, pendidikan ibu, 

paritas, pendapatan keluarga) (Arifeen et al., 2001). Faktor-faktor 

orangtua dan rumah tangga dapat mempengaruhi kualitas sanitasi 

lingkungan tempat tinggal anak dan higiene perorangan yang pada 

gilirannya dapat mempengaruhi terjadinya diare pada anak.  
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Studi deskriptif Khan et al. (2004) menemukan di Pakistan, 

diare pada bayi lebih sering dijumpai di daerah pedalaman (60%) 

dibandingkan perkotaan (40%). Sebanyak 78% ibu dari bayi yang 

mengalami diare adalah buta huruf, dan sebanyak 22% ibu dari 

bayi yang mengalami diare adalah melek huruf. Hampir semua ibu 

yang bayinya menderita diare adalah ibu rumah tangga (96%), 

sebagian besar bayi yang mengalami diare berasal dari keluarga 

dengan pendapatan rendah (85%).  

Berat badan lahir dapat juga merancukan analisis hubungan 

antara pemberian ASI dan diare. Menurut Barros et al. (1986) 

sebagaimana dikutip Arifeen et al. (2001), bayi dengan berat badan 

lahir rendah lebih kecil kemungkinan untuk diberi ASI atau diberi 

ASI dengan durasi lebih pendek daripada bayi dengan berat badan 

lahir normal. 
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B. Kerangka Pemikiran  
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C. Hipotesis 

Terdapat hubungan antara pemberian ASI dan kejadian diare pada bayi. 

Pemberian ASI dapat menurunkan risiko bayi untuk mengalami diare, 

setelah mengontrol pengaruh faktor perancu umur bayi dan pendidikan ibu. 

Selain itu, pemberian ASI dapat menurunkan risiko diare dengan lebih besar 

pada bayi usia < 6 bulan dibandingkan dengan bayi usia ≥ 6 bulan, setelah 

mengontrol pengaruh faktor perancu umur bayi dan pendidikan ibu. 
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BAB ІІІ 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan studi epidemiologi analitik dengan 

desain studi kasus kontrol (Taufiqurrahman, 2004). 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Kawedanan, posyandu dan 

Klinik Bersalin ”Kasih Bunda” yang terletak di Kecamatan Kawedanan, 

Kabupaten Magetan, Jawa Timur. 

 

C. Populasi  Sasaran dan Populasi Sumber 

Populasi sasaran adalah bayi usia 0-12 bulan. Populasi sumber adalah 

bayi usia 0-12 bulan yang bertempat tinggal di Kecamatan Kawedanan, 

Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan mengunjungi Puskesmas Kawedanan, 

posyandu dan Klinik Bersalin ”Kasih Bunda”, yang terletak di Kecamatan 

Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. 

Kriteria inklusi dan eksklusi yang diterapkan pada populasi sumber 

sampel adalah sebagai berikut: 

Kriteria inklusi: 

1. Bayi usia 0-12 bulan yang bertempat tinggal di Kecamatan Kawedanan, 

Kabupaten Magetan, Jawa Timur 

 

30 
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2. Bayi usia 0-12 bulan yang mengunjungi Puskesmas Kawedanan, 

posyandu, dan Klinik Bersalin “Kasih Bunda” yang terletak di Kecamatan 

Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 

3. Bayi yang diberi ASI penuh (ASI eksklusif) dan yang diberi ASI tidak 

penuh 

4. Bayi yang diberi ASI penuh (ASI eksklusif) dan yang diberi ASI tidak 

penuh yang mengalami diare 

5. Ibu dari bayi yang akan diteliti bersedia untuk mengikuti penelitian dan 

telah menandatangani informed consent. 

Kriteria eksklusi: 

Bayi dan ibu yang tidak memenuhi kriteria inklusi. 

 

D. Teknik Memilih Sampel Penelitian dan Ukuran Sampel 

Sesuai dengan desain kasus kontrol penelitian ini, sampel bayi dipilih 

dengan teknik “fixed disease sampling” (Murti, 2007) dari bayi usia 0-12 

bulan yang bertempat tinggal di Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, 

Jawa Timur, dan mengunjungi Puskesmas Kawedanan, posyandu dan Klinik 

Bersalin ”Kasih Bunda”, yang terletak di Kecamatan Kawedanan, Kabupaten 

Magetan, Jawa Timur. Dengan teknik sampling tersebut peneliti memilih 15 

bayi dengan diare sebagai kasus, dan 30 bayi tanpa diare sebagai kontrol, 

sehingga diperoleh perbandingan kasus : kontrol = 1: 2. 

Kebutuhan ukuran sampel (sample size) diperkirakan berdasarkan 

pendekatan analisis data statistik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 
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analisis multivariat (analisis regresi logistik ganda) dengan model sebagai 

berikut (Murti, 1997): 

 

 

Kebutuhan sampel adalah 15-20 subjek per sebuah variabel bebas (Murti, 

2007). Karena terdapat 3 buah variabel bebas dalam model regresi tersebut, 

maka dibutuhkan sebanyak 3 x 15 hingga 20 subjek penelitian = 45 hingga 60 

subyek penelitian. 

 

E. Identifikasi Variabel penelitian  

1. Variabel terikat     :  Kejadian diare 

2. Variabel bebas      :  Status pemberian ASI 

3. Variabel perancu : Umur bayi, pendidikan ibu 

 

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

1. Diare  

 Diagnosis diare dilakukan berdasarkan wawancara dengan ibu 

bayi (Scariati et al., 1997; Clemens et al., 1999; Arifeen et al., 2001; 

Quigley et al., 2007). Diare didefinisikan menurut Clemens et al. 

(1999) adalah keadaan (1) frekuensi buang air besar 3-4 kali atau lebih 

dalam waktu 24 jam (1 hari) dengan konsistensi feses encer (loose) 

atau air (liquid); atau (2) frekuensi buang air besar minimal sekali 

dengan konsistensi feses encer atau air dalam 24 jam (1 hari), dengan 

332211 XβXβXβα
p-1

p
ln +++=
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feses mengandung darah atau lendir. Penelitian ini hanya meneliti 

diare akut, yakni diare yang berlangsung tidak lebih dari 14 hari. 

Sebuah episode diare dapat diselingi oleh 3 hari atau lebih hari-hari 

tanpa diare. 

Alat ukur : kuesioner 

Skala pengukuran : dikotomi  

2. Status pemberian ASI 

 Status pemberian ASI merupakan resultante (=hasil) dari cara 

dan lama pemberian ASI. Cara pemberian ASI didefinisikan sebagai 

cara ibu memberikan makanan untuk bayinya. Cara tersebut dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu ASI eksklusif dan ASI tidak eksklusif. 

Cara pemberian ASI eksklusif didefinisikan sebagai pemberian ASI 

saja (tidak ada bahan makanan lainnya) pada saat dilakukan 

wawancara atau di masa lalu sejak bayi lahir. Pemberian ASI tidak 

eksklusif meliputi pemberian ASI parsial, yaitu ASI ditambah dengan 

bahan makanan lain, seperti bubur, nasi, buah, susu formula, dan 

sebagainya, atau tidak diberi ASI sama sekali. 

 Paparan ASI eksklusif yang sesungguhnya dihitung dengan cara 

membagi  lamanya pemberian ASI eksklusif (minggu) dengan umur 

bayi saat dilakukan wawancara (minggu), dikalikan 100%. Dengan 

demikian angka persentase yang diperoleh tidak hanya mencerminkan 

apakah bayi diberi atau tidak diberi ASI secara eksklusif, tetapi juga 

lamanya pemberian ASI eksklusif. Sebagai contoh, jika bayi diberi 
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ASI eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 3 bulan, dan pada saat 

dilakukan wawancara berusia 6 bulan, maka persentase pemberian ASI 

eksklusif pada bayi tersebut = 12 minggu/ 24 minggu = 50 persen. 

Contoh lain, jika bayi diberi ASI eksklusif sejak lahir sampai dengan 

umur 6 bulan, dan pada saat dilakukan wawancara berusia 12 bulan, 

maka persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi tersebut = 24 

minggu/ 48 minggu = 50 persen. 

Alat ukur: kuesioner 

Skala pengukuran: kontinu.  

 Dalam analisis, data kontinu tersebut akan ditransformasikan 

(=diubah) menjadi data kategorikal. Menurut studi Arifeen et al. 

(2001) di Bangladesh, hanya terdapat 6% bayi usia bulan-bulan 

pertama kehidupan diberi ASI eksklusif. Di Inggris, hanya 1.2% bayi 

menerima ASI eksklusif hingga paling sedikit 6 bulan (Quigley et al., 

2007). Dengan demikian untuk mengantisipasi kemungkinan 

sedikitnya jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif di dalam sampel 

penelitian ini, maka cutoff untuk menentukan kategori pemberian ASI 

“kurang” atau “cukup” ditentukan 25%. Jika seorang bayi  mendapat 

ASI eksklusif < 25% maka ia dikategorikan  mendapat ASI eksklusif 

“kurang”. Jika seorang bayi  mendapat ASI eksklusif ≥ 25% maka ia 

dikategorikan mendapat ASI eksklusif “cukup”. 
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3. Umur bayi 

 Umur bayi adalah umur kalender bayi pada waktu dilakukan 

wawancara dengan ibunya (dalam minggu). Umur bayi diperhitungkan 

sebagai faktor perancu, karena berpengaruh terhadap maturitas bayi. 

Semakin dewasa bayi maka sistem imunitas bayi akan lebih 

matang,dan terbentuk antibodi lebih banyak, tidak tergantung oleh 

status pemberian ASI. 

Alat ukur: kuesioner 

Skala pengukuran: kontinu 

4. Pendidikan ibu 

 Pendidikan ibu adalah tingkat pendidikan terakhir yang dicapai ibu 

bayi, dibagi menjadi tiga kategori: SD/ tidak sekolah; SMP/SMA; dan 

perguruan tinggi. Pendidikan ibu juga harus diperhitungkan karena 

akan mempengaruhi higiene perseorangan. Ibu yang berpendidikan 

lebih tinggi akan memiliki higiene perseorangan yang lebih baik. 

Sehingga mengurangi  kemungkinan terkena infeksi enteropatogen. 

Contohnya kebersihan dalam menyiapkan makanan dan alat-alat bayi 

akan mempengaruhi terjadinya infeksi enteropatogen yang dapat 

menyebabkan diare. 

Alat ukur: kuesioner 

Skala pengukuran: kategorikal 
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G. Instrumen Penelitian 

1. Kuesioner 

2. Wawancara ibu 

3. Diagnosis petugas kesehatan 
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H. Desain penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Teknik analisis data 

Karakteristik data sampel berskala kontinu dideskripsikan dalam 

frekuensi, mean, dan deviasi standar (SD). Karakteristik data sampel 

berskala kategorikal dideskripsikan dalam frekuensi dan persen  

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan program SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) 15.0 for Windows dan Stata 

Intercooled versi 7. Hubungan antara pemberian ASI dan risiko terkena 

diare dianalisis dengan model analisis regresi logistik ganda dan Odds Ratio, 

Fixed disease sampling 
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Gambar 3.1  Kerangka penelitian tentang 
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Confidence Interval 95%, dan nilai p. Odds Ratio menunjukkan kekuatan 

hubungan antara variabel-variabel. Sebagai contoh, jika ditemukan OR 

untuk diberi ASI eksklusif “kurang” = 2, maka angka tersebut mengandung 

arti, bayi yang diberi ASI eksklusif “kurang” memiliki risiko untuk 

mengalami diare 2 kali lebih besar daripada bayi-bayi yang diberi ASI 

eksklusif “cukup”. Dalam model regresi logistik, rumus OR= exp (b). 

Interpretasi OR disajikan dalam Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Interpretasi OR (rule of thumb) 

OR Interpretasi 

1 Tidak ada hubungan 

> 1 hingga < 1.5 Terdapat hubungan lemah 

>= 1.5 hingga < 3 Terdapat hubungan sedang 

>= 3 hingga < 10 Terdapat hubungan kuat 

>= 10 Terdapat hubungan sangat kuat 

 

Hubungan antara pemberian ASI dan risiko terkena diare, dan 

sekaligus mengontrol pengaruh variabel perancu umur bayi dan pendidikan 

ibu, dianalisis dengan model analisis regresi logistik ganda, dengan 

persamaan (Murti, 1997). 

 

 

 

332211 XβXβXβα
p-1

p
ln +++=

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

50 

 

di mana: 

p      = probabilitas bayi untuk mengalami diare 

1-p  = probabilitas bayi untuk tidak mengalami diare 

X1   = status pemberian ASI (0: pemberian ASI eksklusif “cukup”;  

1: pemberian ASI eksklusif “kurang”) 

X2  = umur bayi (0: < 6 bulan; 1: ≥ bulan) 

 X3  = pendidikan ibu (0: SD/ tidak sekolah; 1: SMP/SMA;  

2: Perguruan tinggi) 

Keberadaan kerancuan (confounding) taksiran OR hubungan antara 

pemberian ASI eksklusif dan risiko diare oleh variabel perancu umur bayi 

dan pendidikan ibu ditentukan dengan cara membandingkan hasil estimasi 

OR yang mengontrol faktor perancu (adjusted estimate) dari analisis regresi 

logistik ganda dengan hasil estimasi OR yang tidak mengontrol faktor 

perancu tersebut (crude estimate) dari analisis regresi logistik sederhana, 

dengan model sebagai berikut (Murti, 1997):   

 

di mana: 

p      = probabilitas bayi untuk mengalami diare 

1-p  = probabilitas bayi untuk tidak mengalami diare 

X1   = status pemberian ASI (0: pemberian ASI eksklusif “cukup”; 1:  

                 pemberian ASI eksklusif “kurang”) 

Apabila terdapat perbedaan antara OR taksiran kasar (crude 

estimate) dan OR taksiran yang mengontrol kerancuan (adjusted estimate) 

11Xβα
p-1

p
ln +=
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sebesar 10-20 persen atau lebih, maka taksiran kasar tersebut dikatakan telah 

mengalami bias. Jika taksiran kasar OR mengandung bias, maka taksiran OR 

yang digunakan adalah taksiran yang mengendalikan pengaruh faktor 

perancu. 

Untuk menjawab hipotesis kedua, dalam studi ini telah dibandingkan 

pula OR untuk terkena diare antara bayi usia < 6 bulan dan bayi usia ≥6 

bulan. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis bahwa, manfaat ASI untuk 

mencegah terjadinya diare lebih besar pada bayi usia <6 bulan daripada usia 

≥ 6 bulan, sebab sistem imunitas bayi yang berusia lebih muda belum 

berkembang dengan sempurna. 
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BAB ІV 

HASIL PENELITIAN 

 

 Berdasar pada penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Kawedanan, 

Kabupaten Magetan, Jawa Timur masing-masing dilaksanakan di Puskesmas 

Kawedanan, Posyandu Kepuhbaru di Desa Sugihrejo dan Rumah Bersalin ’’Kasih 

Bunda’’ yang terletak di Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa 

Timur pada tanggal 15 Desember sampai 20 Desember, didapatkan jumlah sampel 

penelitian sebanyak 45 sampel.  

Sampel sejumlah 45 terdiri dari 15 sampel bayi yang mengalami diare  

sedangkan yang tidak mengalami diare sebanyak 30 sampel bayi. Dan yang 

mendapatkan ASI eksklusif sebanyak 25 sampel bayi sedangkan yang tidak 

mendapatkan ASI eksklusif sebanyak 20 sampel bayi. 

 Berikut merupakan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel dan 

grafik. 

A. Karakteristik Sampel Penelitian 

Tabel  4.1  menunjukkan karakteristik sampel (data kontinu). Rata-rata 

umur bayi 20 minggu, umur ibu 28 tahun. Terdapat bayi yang diberi makanan 

non ASI mulai minggu pertama kelahiran, tetapi ada juga bayi yang baru 

diberi makanan non ASI ketika usia 24 minggu. 
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Tabel 4.1  Karakteristik sampel (data kontinu) 

Variabel n Mean SD Min Maks 

      

Umur bayi (minggu) 45 19.80 9.32 5.00 40.00 

Umur ibu (tahun) 45 27.69 4.33 21.00 40.00 

Umur bayi pertama kali diberi 

makanan non ASI (minggu) 

45 2.53 5.31 0.00 24.00 

      

 

Tabel 4.2 menunjukkan karakteristik sampel menurut persentase 

pemberian ASI sepanjang umur bayi. Dalam sampel ini, terdapat sebanyak 16 

persen bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif sepanjang usia bayi 

tersebut. Terdapat sebanyak 56 persen bayi mendapatkan 100% ASI ekslusif 

sepanjang usianya. 

Tabel  4.2  Karakteristik sampel menurut persentase pemberian ASI sepanjang umur bayi 

Status pemberian AS (dalam persentase) Frekuensi Persen 

Tidak ASI eksklusif 7 15.56 

>0 - <25% ASI eksklusif 3 6.67 

>-25% - <50% ASI eksklusif 4 8.89 

≥50% - <75% ASI eksklusif 3 6.67 

≥75% - <100% ASI eksklusif 3 6.67 

100% ASI eksklusif 25 55.56 

Total 45 100.00 
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Tabel  4.3   menunjukkan distribusi frekuensi diagnosis diare. Dalam 

sampel penelitian ini, terdapat 15 kasus bayi diare dan 30 bayi tidak 

mengalami diare. Sampel dengan perbandingan kasus dan non-kasus = 1: 2 

sesuai dengan kemauan peneliti (purposif) dimungkinkan karena teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah “fixed 

disease sampling”. Kalau saja pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

“simple random sampling”, maka perbandingan bisa berbeda dengan 

kemauan peneliti. 

Tabel  4.3   Distribusi frekuensi diagnosis diare 

Diagnosis diare Frekuensi Persen 

   

- Tidak diare 30 66.67 

- Diare 15 33.33 

Total 45 100.00 

   

 

Gambar 4.1 menunjukkan jumlah bayi (dalam persen) menurut 

kategori jumlah hari mengalami diare. Dalam sampel ini, sebanyak 66.67 

persen bayi yang tidak mengalami diare. Sedang bayi diare yang mengunjungi 

fasilitas puskesmas, posyandu, ataupun klinik bersalin, telah mengalami diare 

tidak lebih dari 2 hari.  
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Gambar  4.2  menunjukkan jumlah bayi (dalam persen) menurut 

frekuensi mengalami diare per hari. Dalam sampel ini, sebanyak 66.67 persen 

bayi yang tidak mengalami diare. Sedang bayi diare yang mengunjungi 

fasilitas puskesmas, posyandu, ataupun klinik bersalin, telah mengalami diare 

dengan frekuensi antara 3 hingga 7 kali per hari. 
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Gambar  4.1  Jumlah bayi (dalam persen) menurut 
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B. Hasil Analisis Tabulasi Silang 

Tabel  4. 4   menunjukkan persen kejadian diare menurut kategori 

umur bayi. Tidak terdapat perbedaan yang secara statistik signifikan antara 

kejadian diare pada bayi usia ≥ 6 bulan dan < 6 bulan. 

Tabel 4.4   Persen kejadian diare menurut kategori umur bayi 

Kategori umur bayi Diagnosis diare X2 P 

 Tidak diare (%) Diare (%) Total (%)   

      

- < 6 bulan 21 (65.63) 11 (34.38) 32 (100.00) 0.05 0.819 

- >= 6bulan 9 (69.23) 4 (30.77) 13 (100.00)   

Total 30 (66.67) 15 (33.33) 45 (100.00)   

      

 

Tabel  4.5   menunjukkan persen kejadian diare menurut kategori 

pendidikan ibu. Makin tinggi pendidikan ibu, makin berkurang kejadian diare. 

Perbedaan tersebut secara statistik mendekati signifikan (p=0.063) 
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Tabel  4.5   Persen kejadian diare menurut kategori pendidikan ibu 

Kategori 

pendidikan ibu 

Diagnosis diare X2 P 

 Tidak diare (%) Diare (%) Total (%)   

      

- SD/tak sekolah 1 (20.00) 4 (80.00) 5 (100.00) 5.85 0.063 

- SMP/SMA 21 (70.00) 9 (30.00) 30 (100.00)   

- PT 8 (80.00) 2 (20.00) 10 (100.00)   

Total 30 (66.67) 15 (33.33) 45 (100.00)   

      

 

Tabel  4.6 menunjukkan persen kejadian diare menurut status 

pemberian ASI eksklusif. Persentase kejadian diare pada bayi yang tidak 

diberi ASI eksklusif lebih tinggi daripada bayi yang diberi ASI eksklusif, dan 

perbedaan itu secara statistik sangat signifikan (p=0.009). Hasil ini 

menunjukkan terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dan kejadian 

diare. Besarnya risiko bayi untuk mengalami diare dianalisis lebih lanjut 

dengan model regresi logistik. 
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Tabel  4.6    Persen kejadian diare menurut kategori pemberian ASI eksklusif 

Kategori pemberian  

ASI eksklusif 

Diagnosis diare X2 P 

 Tidak diare (%) Diare (%) Total (%)   

      

- ASI eksklusif 21 (84.00) 4(16.00) 25 (100.00) 7.61 0.009 

- Tidak ASI eksklusif 9 (45.00) 11 (55.00) 20 (100.00)   

Total 30 (66.67) 15 (33.33) 45 (100.00)   

      

 

 

C. Hasil Analisis Regresi Logistik 

Tabel  4.7 menunjukkan hasil analisis regresi logistik tentang 

hubungan antara pemberian ASI dan kejadian diare bayi, tanpa mengontrol 

pengaruh faktor perancu (crude analysis). Bayi yang tidak diberi ASI 

eksklusif memiliki risiko untuk mengalami diare enam setengah kali lebih 

besar daripada bayi yang diberi ASI eksklusif  (OR= 6.42; p= 0.009; CI95% 

1.61 hingga 25.64). 
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Tabel   4.7    Hasil analisis regresi logistik tentang hubungan antara pemberian 

ASI dan kejadian diare bayi, tanpa mengontrol pengaruh faktor 

perancu (crude analysis) 

Variabel OR P Confidence Interval 95% 

   Batas bawah Batas atas 

     

Status pemberian ASI:     

- Tidak ASI eksklusif 6.42 0.009 1.61 25.64 

     

N observasi 45    

Log likelihood -24.75                   

Pseudo R2        13.58%    

P 0.005    

 

Tabel  4.8  menunjukkan hasil analisis regresi logistik tentang 

hubungan antara pemberian ASI dan kejadian diare bayi, dengan mengontrol 

pengaruh faktor perancu (adjusted analysis), yaitu umur bayi dan tingkat 

pendidikan ibu. Bayi yang tidak diberi ASI eksklusif memiliki risiko untuk 

mengalami diare lima setengah kali lebih besar daripada bayi yang diberi ASI 

eksklusif  (OR= 5.51; p= 0.026; CI95% 1.23 hingga 24.68). 
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Tabel  4.8  Hasil analisis regresi logistik tentang hubungan antara pemberian ASI 

dan kejadian diare bayi, dengan mengontrol pengaruh faktor perancu 

umur bayi dan pendidikan ibu (adjusted analysis) 

Variabel OR P Confidence Interval 95% 

   Batas bawah Batas atas 

     

Status pemberian ASI:     

- Tidak ASI eksklusif 5.51 0.026 1.23 24.68 

Kategori umur bayi:     

- >= 6 bulan 0.69 0.655 0.14 3.45 

Tingkat pendidikan ibu:     

- SMP/ SMA 0.15 0.133 0.01 1.77 

- PT 0.14 0.17 0.01 2.40 

     

N observasi 45    

Log likelihood -23.13                      

Pseudo R2        19.25%    

P 0.026    

 

Bias = (OR crude - OR adjusted) / (OR adjusted) = (6.42 - 5.51)/5.51= 

0.16. Karena terdapat perbedaan OR sebesar > 10%, yakni 16%, maka OR 

tanpa mengontrol faktor perancu telah mengalami bias menjauhi nol 

(menjauhi OR=1). Jadi jika tidak mengontrol pengaruh umur bayi dan 

pendidikan ibu, maka taksiran OR tentang hubungan antara pemberian ASI 
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dan kejadian diare pada bayi akan mengalami bias yang lebih besar daripada 

sesungguhnya (overestimate). 

Dengan demikian taksiran OR yang digunakan adalah OR yang 

dihitung dengan model analisis regresi logistik yang memperhitungkan 

pengaruh faktor perancu. Log likelihood menunjukkan perbedaan antara model 

analisis regresi yang digunakan dan data sampel. Jika tidak terdapat perbedaan 

tersebut, maka nilai log likelihood=0. Jadi makin kecil log likelihood, makin 

baik model yang digunakan. Dalam analisis ini log likelihood = -23.13 

menunjukkan bahwa model analisis regresi yang dipilih cukup mendekati data 

sampel penelitian. 

 Pseudo R2= 19.25% mengandung arti bahwa model regresi yang 

melibatkan variabel-variabel bebas, yaitu status pemberian ASI, umur bayi, 

dan pendidikan ibu, secara bersama mampu menjelaskan sebesar dua puluh 

persen variasi-variasi yang terjadi pada variabel terikat, yaitu kejadian diare 

pada bayi. 

Tabel  4.9 menunjukkan hasil analisis tabulasi silang tentang hubungan 

antara pemberian ASI dan kejadian diare pada bayi usia < 6 bulan, tanpa 

mengontrol faktor perancu. Pada bayi usia < 6 bulan, bayi yang tidak diberi 

ASI eksklusif memiliki risiko untuk mengalami diare hampir empat setengah 

kali lebih besar daripada bayi yang diberi ASI eksklusif, dan hubungan 

tersebut secara statistik mendekati signifikan (OR= 4.38; p= 0.055; CI95% 

0.93 hingga 20.63). 
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Tabel  4. 9   Hubungan antara pemberian ASI dan kejadian diare pada bayi usia < 

6 bulan, tanpa mengontrol faktor perancu 

Status pemberian ASI 

eksklusif 

Diagnosis diare OR p CI95% 

 Ya Tidak Total   Batas 

bawah 

Batas 

atas 

        

- Tidak diberi ASI 

eksklusif 

7 (53.85) 6 (46.15) 13 (100.00) 4.38 0.055 0.93 20.6

3 

- Diberi ASI 

eksklusif 

4 (21.05) 15(78.95) 19 (100.00)     

        Total  11(34.38) 21(65.63) 32 (100.00)     

        

 

Tabel 4. 10 menunjukkan hasil analisis tabulasi silang tentang 

hubungan antara pemberian ASI dan kejadian diare pada bayi usia ≥ 6 bulan, 

tanpa mengontrol faktor perancu. Pada bayi usia ≥ 6 bulan, bayi yang tidak 

diberi ASI eksklusif memiliki risiko untuk mengalami diare hampir sembilan 

kali lebih besar daripada bayi yang diberi ASI eksklusif, dan hubungan 

tersebut secara statistik mendekati signifikan (OR= 8.75; p= 0.054; CI95% 

0.74 hingga 103.80). 
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Tabel  4. 10  Hubungan antara pemberian ASI dan kejadian diare pada bayi usia >= 6 

bulan, tanpa mengontrol faktor perancu 

Status pemberian ASI 

eksklusif 

Diagnosis diare OR p CI95% 

 Ya Tidak Total   Batas 

bawah 

Batas atas 

        

- Tidak diberi ASI 

eksklusif 

4 (57.14) 3(42.86) 7 (100.00) 8.75 0.064 0.74 103.80 

- Diberi ASI eksklusif 0 (0.00) 6 (100.00) 6 (100.00)     

 

Total  

 

4(30.77) 

 

9 (69.23) 

 

13 (100.00) 
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BAB V 

PEMBAHASAN  

 

A. Karakteristik Sampel 

 Penelitian berjudul ’’Hubungan Antara Pemberian ASI dan Kejadian Diare 

Pada Bayi’’ yang telah dilakukan di Puskesmas Kawedanan, Posyandu 

Kepuhbaru di Desa Sugihrejo dan Rumah Bersalin ’’Kasih Bunda’’ 

mendapatkan sampel dengan karakteristik sebagai berikut. Sebanyak 16 

persen bayi sama sekali tidak pernah mendapatkan ASI sepanjang usia bayi 

tersebut. Sebanyak 28 persen bayi mendapatkan ASI secara tidak eksklusif. 

Artinya, selain ASI, bayi tersebut juga diberikan susu formula maupun 

makanan tambahan lainnya, sehingga tidak bisa dikategorikan ASI eksklusif 

lagi. Sebanyak 56 persen bayi mendapatkan 100 persen ASI ekslusif 

sepanjang usianya. Persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif di dalam 

sampel ini lebih tinggi dibandingkan dengan tempat lain. Sebagai contoh, 

studi Arifeen et al. (2001) di Bangladesh menemukan bahwa hanya terdapat 

6% bayi usia bulan-bulan pertama kehidupan diberi ASI eksklusif. Di Inggris, 

hanya 1.2% bayi menerima ASI eksklusif hingga paling sedikit 6 bulan 

(Quigley et al., 2007). 

 Di Inggris, rendahnya prevalensi pemberian ASI eksklusif kepada bayi 

mungkin disebabkan oleh banyaknya ibu-ibu yang memiliki karier pekerjaan 

sehingga kurang memiliki waktu yang cukup untuk menyusui bayinya. Sedang 
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di Bangladesh, rendahnya pemberian ASI ekslusif disebabkan karena 

rendahnya tingkat pendidikan ibu. 

 Ditunjukkan oleh Tabel 4.3, dalam sampel penelitian ini terdapat 45 

sampel, terdiri dari 15 kasus bayi (33 persen) mengalami diare, dan 30 bayi 

(66 persen) tidak mengalami diare. Pada hasil penelitian ini  bayi yang 

mengalami diare atau timbul gejala-gejala diare, ibu maupun keluarganya 

langsung membawa bayi tersebut untuk diperiksakan ke puskesmas, 

posyandu, ataupun klinik bersalin tidak lebih dari 2 hari. Temuan ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya para ibu memandang diare pada bayi 

merupakan masalah yang cukup serius, sehingga membawa bayi yang diare ke 

fasilitas kesehatan dalam tempo yang tidak terlalu lama. 

 Sedangkan kejadian diare menurut kategori pendidikan ibu (Tabel 4.3) 

menunjukkan, makin tinggi pendidikan ibu, makin berkurang kejadian diare. 

Perbedaan tersebut secara statistik mendekati signifikan. Hasil ini 

menunjukkan adanya hubungan yang hampir signifikan antara pendidikan ibu 

dengan kejadian diare. Tingkat pendidikan ibu yang tinggi sebenarnya dapat 

mengurangi kejadian diare. Tetapi bayi yang memiliki ibu berpendidikan 

tinggi tetap berisiko  mengalami diare jika tinggal di lingkungan dengan 

higiene sanitasi yang kurang baik.  

 Demikian juga secara teoritis, bayi berusia ≥ 6 bulan lebih kecil 

kemungkinan mengalami diare daripada bayi yang berusia < 6 bulan, karena 

sistem imunitas berkembang dengan lebih baik dengan bertambahnya umur 

anak. Hasil analisis tabulasi silang (Tabel 4.4) menunjukkan persentase 
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kejadian diare menurut kategori umur bayi. Secara statistik tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kejadian diare pada bayi usia ≥ 6 bulan dan 

<6 bulan. Perbedaan yang tidak signifikan kejadian diare menurut kelompok 

usia bayi bisa disebabkan oleh faktor lingkungan. Seorang bayi berusia ≥ 6 

bulan tetap memiliki risiko mengalami diare jika ia tinggal di lingkungan 

tempat tinggal dengan higiene sanitasi yang buruk.  

 

B. Hubungan Antara Pemberian ASI dan Kejadian Diare 

 Persentase kejadian diare pada bayi yang tidak diberi ASI eksklusif lebih 

tinggi daripada bayi yang diberi ASI eksklusif, dan perbedaan itu secara 

statistik sangat signifikan. Hasil ini menunjukkan terdapat hubungan antara 

pemberian ASI eksklusif dan kejadian diare. Besarnya risiko bayi untuk 

mengalami diare dianalisis lebih lanjut dengan model regresi logistik. 

Berdasarkan analisis regresi logistik telah didapat diolah dengan 

menggunakan program Stata Intercooled v.7.0.  

 Tabel 4.7 menunjukkan hasil analisis regresi logistik tentang hubungan 

antara pemberian ASI dan kejadian diare bayi, tanpa mengontrol pengaruh 

faktor perancu (crude analysis). Bayi yang tidak diberi ASI eksklusif memiliki 

risiko untuk mengalami diare 6,5 kali lebih besar daripada bayi yang diberi 

ASI eksklusif  

 Sedangkan pada Tabel  4.8  menunjukkan hasil analisis regresi logistik 

ganda tentang hubungan antara pemberian ASI dan kejadian diare bayi, 

dengan mengontrol pengaruh faktor perancu (adjusted analysis), yaitu umur 
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bayi dan tingkat pendidikan ibu. Bayi yang tidak diberi ASI eksklusif 

memiliki risiko untuk mengalami diare 5,5 kali lebih besar daripada bayi yang 

diberi ASI eksklusif . 

 Pada penelitian ini terdapat perbedaan yang cukup besar antara taksiran 

OR hasil analisis kasar dan analisis yang mengendalikan faktor perancu, yaitu 

sebesar 16%, yakni bias di mana taksiran OR tanpa mengontrol faktor perancu 

menjauhi nol (yakni, menjauhi OR=1). Jadi jika tidak mengontrol pengaruh 

umur bayi dan pendidikan ibu, maka taksiran OR tentang hubungan antara 

pemberian ASI dan kejadian diare pada bayi akan mengalami bias yang lebih 

besar daripada sesungguhnya (overestimate). Penggunaan analisis regresi 

logistik ganda di dalam penelitian ini merupakan kelebihan metodologis 

penelitian ini untuk memperoleh hasil taksiran OR yang valid (benar). 

 Terdapat Log likelihood yang menunjukkan perbedaan antara model 

analisis regresi yang digunakan dan data sampel. Jika tidak terdapat perbedaan 

tersebut, maka nilai log likelihood=0. Jadi makin kecil log likelihood, makin 

baik model yang digunakan. Dalam analisis ini log likelihood = -23.13 

menunjukkan bahwa model analisis regresi yang dipilih cukup mendekati data 

sampel penelitian. 

 

C. Daya Proteksi ASI Pada Bayi Kurang dari 6 Bulan dan Lebih dari 6 

Bulan 

 Analisis tabulasi silang pada Tabel 4.9 menunjukkan hubungan antara 

pemberian ASI dan kejadian diare pada bayi usia < 6 bulan, tanpa mengontrol 
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faktor perancu. Pada bayi usia < 6 bulan, bayi yang tidak diberi ASI eksklusif 

memiliki risiko untuk mengalami diare hampir 4,5 lebih besar daripada bayi 

yang diberi ASI eksklusif, dan hubungan tersebut secara statistik mendekati 

signifikan. Dan hubungan antara pemberian ASI dan kejadian diare pada bayi 

usia ≥ 6 bulan, tanpa mengontrol faktor perancu menunjukkan, bayi usia ≥ 6 

bulan yang tidak diberi ASI eksklusif memiliki risiko untuk mengalami diare 

hampir 9 kali lebih besar daripada bayi yang diberi ASI eksklusif, dan 

hubungan tersebut secara statistik mendekati signifikan. 

 Penelitian ini menemukan bahwa pada bayi usia < 6 bulan, bayi yang tidak 

diberi ASI eksklusif memiliki risiko untuk mengalami diare hampir empat 

setengah kali lebih besar daripada bayi yang diberi ASI eksklusif, dan 

hubungan tersebut secara statistik mendekati signifikan. Sedang pada pada 

bayi usia ≥ 6 bulan, bayi yang tidak diberi ASI eksklusif memiliki risiko untuk 

mengalami diare hampir sembilan kali lebih besar daripada bayi yang diberi 

ASI eksklusif, dan hubungan tersebut secara statistik mendekati signifikan. 

Jadi daya proteksi ASI eksklusif dalam mencegah diare lebih besar pada bayi 

≥ 6 bulan daripada bayi < 6 bulan.  

 Temuan ini berkebalikan dengan hipotesis berdasarkan penelitian Morrow 

et al. (2005). Hipotesis tersebut menyatakan bahwa daya proteksi ASI 

eksklusif dalam mencegah diare lebih besar pada bayi < 6 bulan daripada bayi 

≥ 6 bulan, dengan alasan sistem imunitas pada bayi usia lebih muda belum 

berkembang dengan sempurna. Temuan dalam penelitian ini bahwa daya 

proteksi ASI eksklusif dalam mencegah diare lebih besar pada bayi ≥ 6 bulan 
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daripada bayi < 6 bulan mungkin disebabkan sebagian besar bayi yang berusia 

≥ 6 bulan tinggal di lingkungan yang sanitasinya tidak begitu baik.  

 Secara teoritis, sIgA ibu akan dibentuk dengan lebih intens jika ibu tinggal 

di lingkungan dengan sanitasi kurang baik (Morrow dan Rangel, 2004). ASI 

yang dihasilkan akan memberikan proteksi lebih tinggi kepada bayi 

dibandingkan ASI yang dihasilkan oleh ibu yang tinggal di lingkungan dengan 

sanitasi yang lebih baik. Akan tetapi dalam hal ini faktor  perancu seperti 

sanitasi lingkungan tidak dikendalikan karena keterbatasan dari peneliti. Maka 

dari itu peneliti hanya mengendalikan beberapa faktor-faktor lain seperti 

pamberian ASI, umur bayi dan pendidikan ibu yang sekiranya bisa diteliti dan 

bisa dikendalikan.  

 

D. Kelebihan dan Kekurangan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, penelitian ini 

memberikan bukti-bukti baru untuk menjawab kontroversi penelitian masa 

lalu tentang besarnya hubungan antara pemberian ASI eksklusif dan risiko 

diare pada bayi (Wright et al., 1998, dikutip oleh Story dan Parish, 2008). Di 

dalam menaksir besarnya hubungan tersebut telah digunakan model analisis 

multivariat (yakni, analisis regresi logistik ganda) untuk mengontrol pengaruh 

variabel perancu umur bayi dan tingkat pendidikan ibu. Pengaruh variabel 

perancu perlu dikendalikan agar hasil taksiran tentang hubungan antara 

pemberian ASI eksklusif dan risiko diare valid (benar). 
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 Kedua, penelitian ini menemukan bahwa manfaat pemberian ASI secara 

eksklusif dalam melindungi bayi terhadap diare sudah dapat ditunjukkan 

meskipun pemberian ASI eksklusif tersebut tidak diberikan selama 6 bulan 

seperti rekomendasi WHO.  

 Ketiga, penelitian ini mengisyaratkan bahwa ASI eksklusif tetap penting 

untuk diberikan kepada bayi usia > 6 bulan untuk memberikan perlindungan 

terhadap penyakit diare. Sebab dengan makin bertambah usia bayi, maka area 

tempat bermain bayi akan lebih jauh sehingga lebih besar kemungkinan bayi 

tersebut untuk terpapar oleh faktor-faktor lingkungan yang buruk yang 

merupakan faktor risiko diare, sehingga tetap membutuhkan pemberian ASI 

eksklusif. 

 Penelitian ini memiliki sebuah kelemahan, yakni tidak mengumpulkan 

data tentang kondisi lingkungan tempat tinggal bayi, sehingga tidak dapat 

mengontrol pengaruh faktor risiko tersebut dalam analisis data. Variabel - 

variabel perancu potensial seperti sanitasi lingkungan, higiene perseorangan, 

dan pendapatan keluarga, jika tidak dikendalikan bisa mempengaruhi hasil 

estimasi tentang hubungan antara pemberian ASI eksklusif dan risiko diare 

pada bayi. 
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BAB VІ 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

 Penelitian berjudul ’’Hubungan Antara Pemberian ASI dan 

Kejadian Diare Pada Bayi’’ ini membuat kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pemberian ASI eksklusif sepanjang umur bayi memiliki efek protektif 

untuk mencegah diare pada bayi hingga umur tersebut. Bayi yang tidak 

diberi ASI eksklusif memiliki risiko untuk mengalami diare lima 

setengah kali lebih besar daripada bayi yang diberi ASI eksklusif  

(OR= 5.51; p= 0.026; CI95% 1.23 hingga 24.68). Kesimpulan tersebut 

dibuat setelah mengontrol pengaruh faktor perancu, yaitu umur bayi 

dan pendidikan ibu. 

2. Pada penelitian ini terdapat perbedaan yang cukup besar antara 

taksiran OR hasil analisis kasar dan analisis yang mengendalikan 

faktor perancu, yaitu sebesar 16%, yakni bias di mana taksiran OR 

tanpa mengontrol faktor perancu menjauhi nol (yakni, menjauhi 

OR=1). Jika tidak mengontrol pengaruh umur bayi dan pendidikan ibu, 

maka taksiran OR tentang hubungan antara pemberian ASI dan 

kejadian diare pada bayi akan mengalami bias yang lebih besar 

daripada sesungguhnya (overestimate).  

3. Penelitian ini tidak memberikan bukti-bukti bahwa daya proteksi ASI 

dalam mencegah diare lebih besar pada bayi usia < 6 bulan 
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dibandingkan dengan bayi usia ≥ 6 bulan. Penelitian ini menemukan 

hasil yang sebaliknya, yaitu daya proteksi ASI dalam mencegah diare  

lebih besar pada bayi usia ≥ 6 bulan  (OR= 8.75; p= 0.054; CI95% 

0.74 hingga 103.80) dibandingkan dengan bayi usia < 6 bulan (OR= 

4.38; p= 0.055; CI95% 0.93 hingga 20.63). Perbedaan tersebut 

mungkin disebabkan penelitian ini tidak mengontrol pengaruh faktor 

perancu keadaan sanitasi lingkungan tempat tinggal bayi.  

 

B. SARAN 

       Semakin banyak dan meningkatnya kejadian diare saat ini maupun 

pada masa yang akan datang dimana penyakit tersebut erat kaitannya 

dengan faktor pemberian ASI dan masih banyaknya kerancuan informasi 

mengenai manfaat pemberian ASI terutama pada kejadian diare di 

Indonesia maka diperlukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan 

sampel yang lebih signifikan, dilakukan di lokasi yang mempunyai 

kejadian diare pada bayi yang lebih banyak pula supaya dapat mewakili 

populasi secara keseluruhan. 

       Diare adalah salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian 

jika tidak ditangani secara serius. Dan mengingat akan bahaya tersebut 

maka disarankan bagi bayi terutama yang berusia 0 sampai 6 bulan untuk 

diberikan ASI secara eksklusif / secara penuh supaya sistem imunitas dan 

sistem organ bisa lebih matur, sehingga dapat menurunkan kejadian diare 
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pada bayi. Berikut merupakan usaha untuk mencegah peningkatan 

kejadian diare pada bayi: 

1. Disarankan agar petugas kesehatan, baik di puskesmas, posyandu, 

maupun di klinik bersalin, lebih meningkatkan promosi pemberian ASI 

eksklusif kepada para ibu dalam rangka mencegah diare anak. 

2. Memperhatikan higiene seseorang dalam menyusui dan menyiapkan 

makanan bayi 

3. Perlu penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara pemberian ASI 

dan kejadian diare, dengan mengontrol sejumlah faktor perancu, 

termasuk keadaan sanitasi lingkungan tempat tinggal bayi. 
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Lampiran B. Surat Balasan Penelitian dari Puskesmas Kawedanan 
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Lampiran C. Lembar Penjelasan 

LEMBAR PENJELASAN 

 Kami mengharapkan saudara untuk berpartisipasi dalam penelitian 
berjudul ’’Hubungan Antara Pemberian ASI dan Kejadian Diare Pada Bayi’’ 
yang dilakukan oleh : 
 
 Nama : Kiki Maharani 
 NIM : G0005121 
 
Yang dilaksanakan guna melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana di bidang 
Kedokteran di Fakultas UNS Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara pemberian ASI dan kejadian diare pada bayi yang dilaksanakan 
di kecamatan Kawedanan, kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dalam penelitian ini 
Saudara akan diwawancarai oleh peneliti atau petugas kesehatan mengenai 
riwayat pemberian ASI dan kejadian diare serta hal lain yang berhubungan. 
 Keikutsertaan Saudara dalam wawancara penelitian ini bersifat sukarela 
dan keputusan untuk ambil bagian dalam penelitian ini dilakukan oleh Saudara 
sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bila saudara memutuskan untuk 
ikut serta tetapi kemungkinan berubah pikiran, Saudara bebas untuk 
melakukannya dan tidak harus memberikan alasan apapun. Informasi yang 
diperoleh dalam penelitian ini akan ditulis dalam laporan skripsi dengan identitas 
Saudara. 
 Apabila Saudara telah memahami dan memutuskan untuk berpartisipasi 
dalam penelitian ini dimohon kesediaannya untuk mengisi formulir partisipasi 
penelitian dan menandatanganinya. Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan 
kesediaan Saudara untuk megikuti penelitian ini kami mengucapkan terima kasih. 
       

       Surakarta,     Desember 2008 

 Dosen Pembimbing,    Hormat kami,  

           Peneliti, 

    

Bhisma Murti, dr, MPH, MSc, PhD   Kiki Maharani 

                NIP. 132 125 727  

     

  

            Anik Lestari, dr.,Mkes  

                 NIP. 132 297 281 
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Lampiran D. Formulir Partisipasi Penelitian 

FORMULIR PARTISIPASI PENELITIAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama ibu: ……………………………………………………………… 

Umur ibu: …………………………Tahun 

Pendidikan:  0 : Tidak sekolah ;  1: SD ;  2: SMP ;  3: SMA ;  4 Perguruan tinggi 

Alamat ibu:  Kelurahan/ Desa …………………………………..…… 

                        Kecamatan …………………………………………… 

Dengan ini menyatakan bahwa saya : 

SETUJU / MENOLAK * 

Untuk berpartisipasi secara sukarela sehubungan dengan penelitian mahasiswa 

yang berjudul ’’Hubungan Antara Pemberian ASI dan Kejadian Diare Pada 

Bayi ’’ yang dilaksanakan guna melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana di 

bidang Kedokteran di Fakultas`Kedokteran UNS. Dimana tujuan, sifat, dan 

perlunya wawancara dalam penelitian tersebut, telah cukup dijelaskan oleh 

peneliti dan saya mengerti sepenuhnya. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan 

dari pihak manapun 

      Magetan, tgl….bulan………….2008 

 

Peneliti / petugas wawancara,    Yang memberi persetujuan, 

 Tanda tangan      tanda tangan 

 

 

(.........................................)    (.........................................) 

 nama jelas          nama jelas 
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Lampiran E. Kuisioner Penelitian 

Kuesioner 

 

 

Ibu yang terhormat, 

Kami ingin mewawancarai Ibu untuk meneliti hubungan antara pemberian 

air susu ibu (ASI) dan diare. Kegiatan penelitian ini bersifat ilmiah, dan hasilnya 

tidak digunakan untuk kepentingan komersil. Mohon Ibu memberikan jawaban 

apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang ada. 

Ibu berhak untuk bersedia atau tidak bersedia mengikuti wawancara ini. 

Jika terdapat pertanyaan yang tidak berkenan bagi Ibu, Ibu berhak untuk tidak 

menjawab pertanyaan tersebut maupun menghentikan kesediaan wawancara 

meskipun wawancara belum selesai. Jika bersedia untuk diwawancarai, mohon 

Ibu memberi tandatangan persetujuan Ibu  sebagai berikut: 

Saya setuju diwawancarai 

 

 

      (Nama:…………………………..) 

 

 

Nama pewawancara: ………………………     Tanggal wawancara: ………….. 

Tanda tangan: ………………...…………….    Tempat  : ………………….  

 

 

Data ibu 

1. Nama ibu: …………………………………….. 

2. Umur ibu: …………………tahun 

3. Pendidikan:  0: Tidak sekolah; 1: SD; 2: SMP; 3: SMA; 4 Perguruan tinggi 

4. Alamat ibu:  Kelurahan/ Desa ………………………. 

                        Kecamatan …………………………….. 
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Data bayi 

1. Nama bayi: ……………………………… 

2. Umur bayi: …………………bulan ………………….. minggu 

3. Diagnosis petugas kesehatan tentang keadaan bayi saat ini: 

0. Diare 

1. Tidak diare 

 

Pertanyaan tentang diare 

1. Apakah bayi Ibu sedang mengalami diare (mencret)? 

0. Tidak (langsung ke pertanyaan tentang ASI) 

1. Ya 

2. Jika ya, sudah berapa hari bayi Ibu menderita diare (mencret)? ……………… 

hari 

3. Jika ya, berapa kali sehari bayi Ibu menderita diare (mencret)? …………….... 

kali/ hari 

4. Jika ya, bagaimanakah bentuk kotoran bayi? 

0. Cair saja 

1. Lunak (terdapat ampas) 

5. Jika ya, apakah kotoran bayi mengandung lendir? 

0. Tidak 

1. Ya 

6. Jika ya, apakah kotoran bayi mengandung darah? 

0. Tidak  

1. Ya 

 

 

Pertanyaan tentang ASI 

1. Apakah Ibu memberikan air susu ibu kepada bayi Ibu? 

0. Tidak 

1. Ya 
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2. Jika ya, apakah Ibu memberikan ASI saja kepada bayi tanpa makanan/ 

minuman tambahan? 

0. ASI dengan tambahan makanan/ minuman 

1. ASI saja  

3. Jika diberi ASI saja, mulai bayi umur berapa diberi ASI saja? 

………………….bulan …………… minggu 

4. Jika diberi ASI saja, sampai bayi berumur berapa Ibu memberikan ASI saja? 

…………… bulan …………… minggu 

5. Jika diberi ASI dan makanan/ minuman tambahan, mulai bayi berumur berapa 

diberi ASI dan makanan/ minuman tambahan? ………………….bulan 

…………… minggu 

6. Jika diberi ASI dan makanan/ minuman tambahan, sampai bayi berumur berapa 

Ibu memberikan ASI dan makanan/ minuman tambahan? …………… bulan 

………… minggu 
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Lampiran F. Data Analisis penelitian Pemberian ASI dan Kejadian Diare Pada 

Bayi: 

___  ____  ____  ____  ____ tm 

 /__    /   ____/   /   ____/ 

___/   /   /___/   /   /___/    7.0   Copyright 1984-2002 

  Statistics/Data Analysis            Stata Corporation 

                                      4905 Lakeway Drive 

                                      College Station, Texas 77845 USA 

                                      800-STATA-PC        

http://www.stata.com 

                                      979-696-4600        stata@stata.com 

                                      979-696-4601 (fax) 

 

Single-user Stata for Windows perpetual license: 

       Serial number:  1970524539 

         Licensed to:  Bhisma Murti 

                       IKM FK-UNS 

 

 

 

. tab  percentcat 

 

 Status pemberian ASI dalam | 

                 persentase |      Freq.     Percent        Cum. 

----------------------------+----------------------------------- 

         Tidak ASI esklusif |          7       15.56       15.56 

    >0 - <25% ASI eksklusif |          3        6.67       22.22 

 >-25% - <50% ASI eksklusif |          4        8.89       31.11 

 >=50% - <75% ASI eksklusif |          3        6.67       37.78 

>=75% - <100% ASI eksklusif |          3        6.67       44.44 

         100% ASI eksklusif |         25       55.56      100.00 

----------------------------+----------------------------------- 

                      Total |         45      100.00 

 

 

. sum diarfrequent 

 

    Variable |     Obs        Mean   Std. Dev.       Min        Max 

-------------+----------------------------------------------------- 

diarfrequent |      45         1.4   2.188815          0          7 
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. sum diarfrequent if diar==1 

 

    Variable |     Obs        Mean   Std. Dev.       Min        Max 

-------------+----------------------------------------------------- 

diarfrequent |      15         4.2   1.567528          2          7 

 

. sum  materage infantag 

 

    Variable |     Obs        Mean   Std. Dev.       Min        Max 

-------------+----------------------------------------------------- 

    materage |      45    27.68889   4.331818         21         40 

    infantag |      45        19.8   9.316652          5         40 

 

  

. sum beginfoo 

 

    Variable |     Obs        Mean   Std. Dev.       Min        Max 

-------------+----------------------------------------------------- 

    beginfoo |      45    2.533333   5.311223          0         24 

 

. svytab infanage diar, count row 

 

pweight:  <none>    Number of obs  = 45 

Strata:   <one>   Number of strata  = 1 

PSU:      <observations>  Number of PSUs  = 45 

    Population size = 45 

 

---------------------------------------- 

Kategori  |       Diagnosis diare        

umur bayi | Tidak di     Diare     Total 

----------+----------------------------- 

        0 |       21        11        32 

          |    .6563     .3438         1 

          |  

        1 |        9         4        13 

          |    .6923     .3077         1 

          |  

    Total |       30        15        45 

          |    .6667     .3333         1 

---------------------------------------- 

  Key:  counts 

        row proportions 
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  Pearson: 

    Uncorrected   chi2(1)         =    0.0541 

    Design-based  F(1, 44)        =    0.0529     P = 0.8192 

 

 

. svytab  educat diar, count row 

 

pweight:  <none>      Number of obs      =        45 

Strata:   <one>       Number of strata   =         1 

PSU:      <observations> Number of PSUs     =        45 

                     Population size    =        45 

 

---------------------------------------- 

Pendidika |       Diagnosis diare        

n ibu     | Tidak di     Diare     Total 

----------+----------------------------- 

 SD/Tak s |        1         4         5 

          |       .2        .8         1 

          |  

  SMP/SMA |       21         9        30 

          |       .7        .3         1 

          |  

       PT |        8         2        10 

          |       .8        .2         1 

          |  

    Total |       30        15        45 

          |    .6667     .3333         1 

---------------------------------------- 

  Key:  counts 

        row proportions 

 

  Pearson: 

    Uncorrected   chi2(2)         =    5.8500 

    Design-based  F(2, 88)        =    2.8600     P = 0.0626 

 

. svytab exclucat diar, count row 

 

pweight:  <none>            Number of obs      =        45 

Strata:   <one>             Number of strata   =         1 

PSU:      <observations>    Number of PSUs     =        45 

                            Population size    =        45 
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---------------------------------------- 

Status    | 

pemberian | 

ASI       |       Diagnosis diare        

eksklusif | Tidak di     Diare     Total 

----------+----------------------------- 

 ASI eksk |       21         4        25 

          |      .84       .16         1 

          |  

 Tidak AS |        9        11        20 

          |      .45       .55         1 

          |  

    Total |       30        15        45 

          |    .6667     .3333         1 

---------------------------------------- 

  Key:  counts 

        row proportions 

 

  Pearson: 

    Uncorrected   chi2(1)         =    7.6050 

    Design-based  F(1, 44)        =    7.4360     P = 0.0091 

 

 

 

. xi: logistic diar  exclucat 

 

Logit estimates            Number of obs  =         45 

                          LR chi2(1)     =       7.78 

                           rob > chi2     =     0.0053 

 

Log likelihood = -24.754523 Pseudo R2      =     0.1358 

 

------------------------------------------------------------------------- 

diar | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+----------------------------------------------------------- 

exclucat | 6.416667   4.535596     2.63   0.009     1.605613    25.64354 

------------------------------------------------------------------------ 
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. xi: logistic diar  exclucat  infanage i.educat 

i.educat          _Ieducat_0-2        (naturally coded; _Ieducat_0 

omitted) 

 

Logit estimates        Number of obs  =         45 

                        LR chi2(4)  =      11.03 

      Prob > chi2    =     0.0263 

 

Log likelihood = -23.129698       Pseudo R2   =     0.1925 

 

-------------------------------------------------------------------------

----- 

        diar | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. 

Interval] 

-------------+----------------------------------------------------------- 

exclucat |   5.513987   4.216508     2.23   0.026      1.23185   24.68163 

    infanage |   .6929905   .5679112    -0.45   0.655     .1390468    

3.453772 

  _Ieducat_1 |   .1513445    .189995    -1.50   0.133     .0129236    

1.772348 

  _Ieducat_2 |   .1354348   .1986427    -1.36   0.173     .0076431    

2.399884 

------------------------------------------------------------------------- 
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. label var diarfrequent "Frekuensi diare per hari" 

 

 

. sum  diarnumberday 

 

    Variable |     Obs        Mean   Std. Dev.       Min        Max 

-------------+----------------------------------------------------- 

diarnumber~y |      45    .4444444   .6926745          0          2 

 

 

. label var diarnumberday "Jumlah hari diare" 

 

 

. tab  diarnumberday 

 

Jumlah hari | 

      diare |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

          0 |         30       66.67       66.67 

          1 |         11       24.44       91.11 

          2 |          4        8.89      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |         45      100.00 

 

 

. tab diar 

 

  Diagnosis | 

      diare |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

Tidak diare |         30       66.67       66.67 

      Diare |         15       33.33      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |         45      100.00 

 

 

. sum diarfrequent 

 

    Variable |     Obs        Mean   Std. Dev.       Min        Max 

-------------+----------------------------------------------------- 

diarfrequent |      45         1.4   2.188815          0          7 
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. sum diarfrequent if diar==1 

 

    Variable |     Obs        Mean   Std. Dev.       Min        Max 

-------------+----------------------------------------------------- 

diarfrequent |      15         4.2   1.567528          2          7 

 

. tab  diarfrequent 

 

  Frekuensi | 

  diare per | 

       hari |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

          0 |         30       66.67       66.67 

          3 |          7       15.56       82.22 

          5 |          5       11.11       93.33 

          6 |          2        4.44       97.78 

          7 |          1        2.22      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |         45      100.00 

 

. svytab  infanage diar, count row 

 

pweight:  <none>                                Number of obs      =        45 

Strata:   <one>                                 Number of strata   =         1 

PSU:      <observations>                      Number of PSUs     =        45 

                                                Population size    =        45 

 

---------------------------------------- 

Kategori  |       Diagnosis diare        

umur bayi | Tidak di     Diare     Total 

----------+----------------------------- 

  <6 bula |       21        11        32 

          |    .6563     .3438         1 

          |  

 >=6 bula |        9         4        13 

          |    .6923     .3077         1 

          |  

    Total |       30        15        45 

          |    .6667     .3333         1 

---------------------------------------- 
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Key:  counts 

        row proportions 

 

  Pearson: 

    Uncorrected   chi2(1)         =    0.0541 

    Design-based  F(1, 44)        =    0.0529     P = 0.8192 

 

 

 

 

. svytab  exclucat diar, count row 

 

pweight:  <none>                           Number of obs      =        45 

Strata:   <one>                            Number of strata   =         1 

PSU:      <observations>                   Number of PSUs     =        45 

                                           Population size    =        45 

 

---------------------------------------- 

Status    | 

pemberian | 

ASI       |       Diagnosis diare        

eksklusif | Tidak di     Diare     Total 

----------+----------------------------- 

 ASI eksk |       21         4        25 

          |      .84       .16         1 

          |  

 Tidak AS |        9        11        20 

          |      .45       .55         1 

          |  

    Total |       30        15        45 

          |    .6667     .3333         1 

---------------------------------------- 

  Key:  counts 

        row proportions 
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  Pearson: 

    Uncorrected   chi2(1)         =    7.6050 

    Design-based  F(1, 44)        =    7.4360     P = 0.0091 

 

 

 

. svytab  exclucat diar if  infanage==0, count row 

 

pweight:  <none>                               Number of obs       =        32 
Strata:   <one>                                Number of strata    =         1 

PSU:      <observations>                  Number of PSUs =        32 

                                              Population size    =        32 
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---------------------------------------- 

Status    | 

pemberian | 

ASI       |       Diagnosis diare        

eksklusif | Tidak di     Diare     Total 

----------+----------------------------- 

 ASI eksk |       15         4        19 

          |    .7895     .2105         1 

          |  

 Tidak AS |        6         7        13 

          |    .4615     .5385         1 

          |  

    Total |       21        11        32 

          |    .6563     .3438         1 

---------------------------------------- 

  Key:  counts 

        row proportions 

 

 

  Pearson: 

    Uncorrected   chi2(1)         =    3.6797 

    Design-based  F(1, 31)        =    3.5647     P = 0.0684 

 

 

 

. svytab  exclucat diar if  infanage==1, count row 

 

pweight:  <none>                           Number of obs      =        13 

Strata:   <one>                            Number of strata   =         1 

PSU:      <observations>                   Number of PSUs     =        13 

                                           Population size    =        13 
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---------------------------------------- 

Status    | 

pemberian | 

ASI       |       Diagnosis diare        

eksklusif | Tidak di     Diare     Total 

----------+----------------------------- 

 ASI eksk |        6         0         6 

          |        1         0         1 

          |  

 Tidak AS |        3         4         7 

          |    .4286     .5714         1 

          |  

    Total |        9         4        13 

          |    .6923     .3077         1 

---------------------------------------- 

  Key:  counts 

        row proportions 

 

  Pearson: 

    Uncorrected   chi2(1)         =    4.9524 

    Design-based  F(1, 12)        =    5.0939     P = 0.0434 
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LAMPIRAN G.  Hasil Analisis Data Dengan OpenEpi pada umur ≤ 6 bulan 

 

Start 

Enter 

Results 

Examples 

Help 

 

  
Open Source Statistics for Public 

Health 
Documentation Testing 

About 

OpenEpi 

TwobyTwo Tables   

 

 

 

Two by two tables are used to evaluate 

the association between a possible risk 

factor ("Exposure") and an outcome 

("Disease"). Counts summarizing the 

occurence of the four possible 

combinations of events in the study 

population are entered into the 

appropriate cells. The table can be 

rotated or flipped so that either rows or 

columns represent Exposure, and the 

column headings (+) and (-) can be in 

either order to match common textbooks 

of epidemiology. A single table or 

multiple strata can be entered.  

Statistics produced include the Fisher 

and mid-p exact tests, chi squares, odds 

ratio, maximum likelihood odds ratio 

estimate, risk/prevalence ratio (relative 
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risk), risk difference, and etiologic 

fractions with confidence limits 

produced by several methods, with 

stratified analysis  

Author(s)  

Statistics 

Kevin M. Sullivan, Emory University 

and Andrew G. Dean, 

EpiInformatics.com 

based on code from John C. Pezzullo 

Exact and maximum likelihood statistics 

adapted from a Pascal program by David 

Martin.Thanks to Ray Simons for advice 

and testing. 

Interface 

Andrew G. Dean and Roger Mir 

 

Running from OpenEpiSave.HTA. Results will be saved automatically in ..RESULTS folder 

     

2 x 2 Table Statistics 
 

Single Table Analysis 

  
Diagnosis 

Diare 
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  Ya Tidak    

 Tidak 7 6 13   

Pemberian ASI 

Eksklusif 
Ya 4 15 19   

  11 21 32   

 

     

       

Chi Square and Exact Measures of Association 

 Test Value p-value(1-tail) 
p-value(2-

tail) 

 Uncorrected chi square 3.68 0.02754 0.05508 

 Yates corrected chi square 2.37 0.06189 0.1238 

 Mantel-Haenszel chi square 3.565 0.02951 0.05903 

 Fisher exact  0.06221 0.1244 

 Mid-P exact  0.03643 0.07286 

  

       

At least one expected value (row total*column total/grand total) is < 5  

Fisher or Mid-P exact tests are recommended rather than chi square.  

       

     

       

Risk-Based* Estimates and 95% Confidence Intervals 

(Not valid for Case-Control studies) 

 Point Estimates  Confidence Limits  

 Type Value Lower, Upper Type 
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 Risk in Exposed 53.85% 29.13, 76.81 Taylor series

 Risk in Unexposed 21.05% 7.951, 43.89 Taylor series

 Overall Risk 34.38% 20.33, 51.77 Taylor series

 Risk Ratio 2.558 0.9356, 6.992¹  Taylor series

 Risk Difference 32.79% 0.07839, 65.51°  Taylor series

 
Etiologic fraction in 

pop.(EFp) 
38.76% -1.679, 79.19  

 
Etiologic fraction in 

exposed(EFe) 
60.9% -6.882, 85.7  

  

       

     

       

Odds-Based Estimates and Confidence Limits 

 Point Estimates  Confidence Limits  

 Type Value Lower, Upper Type 

 CMLE Odds Ratio* 4.156 0.8801, 22.1¹  Mid-P Exact

   0.7355, 27.68¹  Fisher Exact

 Odds Ratio 4.375 0.9278, 20.63¹  Taylor series

 
Etiologic fraction in 

pop.(EFp|OR) 
49.09% 6.98, 91.2  

 
Etiologic fraction in 

exposed(EFe|OR) 
77.14% -7.784, 95.15  

  

*Conditional maximum likelihood estimate of Odds Ratio  

(P)indicates a one-tail P-value for Protective or negative association; otherwise one-

tailed exact P-values are for a positive association. 
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Martin,D; Austin,H (1991) An efficient program for computing conditional 

maximum likelihood estimates and exact confidence limits for a common odds 

ratio. Epidemiology 2, 359-362. 

° ¹ 95% confidence limits testing exclusion of 0 or 1, as indicated  

P-values < 0.05 and confidence limits excluding null values (0,1, or [n]) are 

highlighted. 
 

LookFirst items: Editor's choice of items to examine first.  

       

 

Results from OpenEpi, Version 2, open source calculator--

TwobyTwo 

file:///C:/Program%20Files/OpenEpi/TwobyTwo/TwobyTwo.htm 

Source file last modified on 08/14/2007 22:01:12  

 

Print from the browser, or select all or part of the text and then copy and paste to 

other programs. 

Many browsers have an optional setting to print background colors.  
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LAMPIRAN H.  Hasil Analisis Data Dengan OpenEpi pada umur lebih dari 6 

bulan 

 

 Start 

Enter 

Results 

Examples 

Help 

 

  
Open Source Statistics for Public 

Health 
Documentation Testing 

About 

OpenEpi 

TwobyTwo Tables   

 

 

 

Two by two tables are used to evaluate 

the association between a possible risk 

factor ("Exposure") and an outcome 

("Disease"). Counts summarizing the 

occurence of the four possible 

combinations of events in the study 

population are entered into the 

appropriate cells. The table can be 

rotated or flipped so that either rows or 

columns represent Exposure, and the 

column headings (+) and (-) can be in 

either order to match common textbooks 

of epidemiology. A single table or 

multiple strata can be entered.  

Statistics produced include the Fisher 

and mid-p exact tests, chi squares, odds 

ratio, maximum likelihood odds ratio 
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estimate, risk/prevalence ratio (relative 

risk), risk difference, and etiologic 

fractions with confidence limits 

produced by several methods, with 

stratified analysis  

Author(s)  

Statistics 

Kevin M. Sullivan, Emory University 

and Andrew G. Dean, 

EpiInformatics.com 

based on code from John C. Pezzullo 

Exact and maximum likelihood statistics 

adapted from a Pascal program by David 

Martin.Thanks to Ray Simons for advice 

and testing. 

Interface 

Andrew G. Dean and Roger Mir 

 

Running from OpenEpiSave.HTA. Results will be saved automatically in ..RESULTS folder 

     

2 x 2 Table Statistics 
 

Single Table Analysis 

  
Diagnosis 

Diare 
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  Ya Tidak    

 Tidak 5 4 9   

Pemberian ASI 

Eksklusif 
Ya 1 7 8   

  6 11 17   

 

     

       

Chi Square and Exact Measures of Association 

 Test Value p-value(1-tail) 
p-value(2-

tail) 

 Uncorrected chi square 3.438 0.03186 0.06372 

 Yates corrected chi square 1.811 0.08929 0.1786 

 Mantel-Haenszel chi square 3.236 0.03603 0.07206 

 Fisher exact  0.08824 0.1765 

 Mid-P exact  0.04751 0.09502 

  

       

At least one expected value (row total*column total/grand total) is < 5  

Fisher or Mid-P exact tests are recommended rather than chi square.  

       

     

       

Risk-Based* Estimates and 95% Confidence Intervals 

(Not valid for Case-Control studies) 

 Point Estimates  Confidence Limits  

 Type Value Lower, Upper Type 
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 Risk in Exposed 55.56% 26.63, 81.16 Taylor series

 Risk in Unexposed 12.5% 0.1137, 49.21 Taylor series

 Overall Risk 35.29% 17.17, 58.84 Taylor series

 Risk Ratio 4.444 0.6489, 30.44¹  Taylor series

 Risk Difference 43.06% 3.32, 82.79°  Taylor series

 
Etiologic fraction in 

pop.(EFp) 
64.58% 6.877, 100  

 
Etiologic fraction in 

exposed(EFe) 
77.5% -54.11, 96.71  

  

       

     

       

Odds-Based Estimates and Confidence Limits 

 Point Estimates  Confidence Limits  

 Type Value Lower, Upper Type 

 CMLE Odds Ratio* 7.634 0.7372, 235¹  Mid-P Exact

   0.5607, 471.5¹  Fisher Exact

 Odds Ratio 8.75 0.7375, 103.8¹  Taylor series

 
Etiologic fraction in 

pop.(EFp|OR) 
73.81% 25.51, 100  

 
Etiologic fraction in 

exposed(EFe|OR) 
88.57% -35.59, 99.04  

  

*Conditional maximum likelihood estimate of Odds Ratio  

(P)indicates a one-tail P-value for Protective or negative association; otherwise one-

tailed exact P-values are for a positive association. 
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Martin,D; Austin,H (1991) An efficient program for computing conditional 

maximum likelihood estimates and exact confidence limits for a common odds 

ratio. Epidemiology 2, 359-362. 

° ¹ 95% confidence limits testing exclusion of 0 or 1, as indicated  

P-values < 0.05 and confidence limits excluding null values (0,1, or [n]) are 

highlighted. 
 

LookFirst items: Editor's choice of items to examine first.  

       

 

Results from OpenEpi, Version 2, open source calculator--TwobyTwo 

file:///C:/Program%20Files/OpenEpi/TwobyTwo/TwobyTwo.htm 

Source file last modified on 08/14/2007 22:01:12  

 

Print from the browser, or select all or part of the text and then copy and paste to 

other programs. 

Many browsers have an optional setting to print background colors.  
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LAMPIRAN I.  Basis Perolehan Data 

NO INTERVIE DATE SETTING MATERAGE VILLAGE SUBDIST INFANTMO INFANTWK
1 Ninda 201208 2 24 Takeran Kwdanan 3 
2 Ninda 201208 2 27 Giriprno Kwdanan 6 
3 Ninda 201208 2 30 Sampung Kwdanan 4 
4 Ninda 201208 2 40 Sampung Kwdanan 5 
5 Ninda 201208 2 25 Genengan Kwdanan 5 
6 Ninda 201208 2 24 Giriprno Kwdanan 1 
7 Sri W 201208 2 29 Sampung Kwdanan 4 
8 Sri W 201208 2 26 Genengan Kwdanan 2 
9 Ninda 201208 2 24 Sampung Kwdanan 3 

10 Ninda 201208 2 32 Bogem Kwdanan 8 
11 Ninda 201208 2 27 Tulung Kwdanan 2 
12 Ninda 201208 2 30 Sampung Kwdanan 10 
13 Sri W 151208 2 25 Krg.Rejo Kwdanan 5 
14 Sri W 151208 2 21 Krg.Rejo Kwdanan 3 
15 Sri W 151208 2 32 Tulung Kwdanan 5 
16 Sri W 151208 2 35 Kd.Panji Kwdanan 3 
17 Sri W 151208 2 31 Bogem Kwdanan 7 
18 Sri W 151208 2 28 Lembeyan Kwdanan 8 
19 Sri W 151208 2 26 Belotan Kwdanan 2 
20 Sri W 151208 2 23 Sampung Kwdanan 2 
21 Sri W 151208 2 31 Driyorej Kwdanan 3 
22 Agita 171208 1 30 Driyorej Kwdanan 7 
23 Agita 171208 1 25 Krg.Rejo Kwdanan 5 
24 Agita 171208 1 22 Genengan Kwdanan 3 
25 Agita 171208 1 29 Krg.Rejo Kwdanan 1 
26 Agita 171208 1 29 Lembeyan Kwdanan 4 
27 Agita 171208 1 29 Genengan Kwdanan 6 
28 Agita 171208 1 23 Tulung Kwdanan 8 
29 Agita 171208 1 27 Giripurn Kwdanan 5 
30 Agita 171208 1 30 Kwdanan Kwdanan 4 
31 Agita 171208 1 32 Krg.Rejo Kwdanan 3 
32 Agita 171208 1 40 Sampung Kwdanan 4 
33 Agita 171208 1 30 Krowe Kwdanan 5 
34 Sri W 151208 0 24 Sampung Kwdanan 8 
35 Sri W 151208 0 27 Sukowidi Kwdanan 10 
36 Sri W 151208 0 30 Sugihrej Kwdanan 1 
37  Sulis S 181208 1 27 Krg.Rejo Kwdanan 4 
38 Sulis S 181208 1 30 Ngunut Kwdanan 8 
39 Sulis S 181208 1 30 Bogem Kwdanan 8 
40  Sulis S 181208 1 25 Sampung Kwdanan 5 
41  Sulis S 181208 1 25 Takeran Kwdanan 1 
42  Sulis S 181208 1 21 Gr.Purno Kwdanan 3 
43  Sulis S 181208 1 22 Krowe Kwdanan 3 
44  Sulis S 181208 1 21 Nguri Kwdanan 3 
45  Sulis S 181208 1 28 Sampung Kwdanan 6 
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