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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu indikator untuk mengetahui status kesehatan masyarakat di 

suatu negara dapat dilihat dari tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan 

Angka Kematian Bayi (AKB). Penyebab utama kematian bayi adalah karena 

penyakit infeksi yaitu infeksi saluran  pernafasan dan diare. Estimasi menurut 

World Health Organization (WHO) bahwa 53% kasus pneumonia akut dan 

55% kematian bayi akibat diare dikarenakan pemberian makanan yang buruk 

(tidak memberikan ASI eksklusif 6 bulan/suboptimal breastfeeding) pada enam 

bulan pertama kehidupan (Gupta, Padhich, Suri, 2013).  

 Selain ASI seorang bayi karena satu dan lain hal terkadang diberikan susu 

tambahan yaitu susu formula baik yang berasal dari susu sapi maupun susu 

soya. Menurut Utami dan Batubara (2018), susu formula/MP-ASI adalah 

makanan atau minuman yang mengandung gizi, diberikan kepada bayi atau 

anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. Susu 

formula merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri, sehingga 

kontaminasi mudah terjadi terutama jika persiapan dan pemberian kurang 

memperhatikan segi antiseptik. Pemberian formula/ MP-ASI secara dini yang 

tidak baik dapat meningkatkan resiko terjadinya diare atau konstipasi pada bayi 

(Apriliyana, 2012). 

Membeli susu formula sering kali dianggap wajib bagi keluarga yang 

mempunyai bayi baru, seperti membeli popok dan baju bayi. Saat ASI belum 

lancar keluar, semakin menguatkan alasan bahwa ASI nya kurang, tanpa usaha 

untuk memperlancar ASI menguatkan alasan bahwa ASI nya kurang, tanpa 

usaha untuk memperlancar ASI (seperti berkonsultasi ke dokter, memijat 

payudara, atau memperbanyak minum susu), sebagian  ibu langsung 

memutuskan untuk menyambung dengan susu formula. Pikiran negatif 

(pesimistis) dengan jumlah ASI yang diperoleh akan menghambat otak untuk 

memerintahkan produksi ASI, ditambah dengan intensitas penyusuan yang 

berkurang (karena bergantian dengan botol susu formula), akan membuat ASI 



 
 

pun semakin sedikit keluar (Isnaini dan Apriyanti, 2015). 

 Salah satu gangguan pencernaan akibat susu formula adalah konstipasi. 

Konstipasi yang berlangsung terus menerus maka akan mengakibatkan tinja 

semakin keras dan padat, sehingga menyebabkan makin susah defekasi (Utami 

dan Batubara, 2018). Menurut Isnaini dan Apriyanti (2015) Beberapa fakta 

mengenai bahaya susu formula, yaitu meningkatkan risiko asma, meningkatkan 

risiko alergi, menurunkan perkembangan kecerdasan atau kognitif, 

meningkatnya risiko penyakit gangguan pernafasan akut, meningkatnya risiko 

infeksi, meningkatnya risiko kegemukan atau obesitas, meningkatnya risiko 

penyakit jantung, meningkatnya risiko kencing manis, menyebabkan 

kekurangan gizi dan gangguan pertumbuhan. 

 Menurut Rochsitasari (2011) Defekasi atau buang air besar (BAB) adalah 

sutu proses evakuasi tinja dari dalam rektum, yang terdiri dari bahan yang tidak 

di gunakan lagi dan harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Pola defekasi pada 

anak sangat bervariasi tergantung pada fungsi organ, susunan saraf, pola 

makan, serta usia anak. Belum ada bukti yang jelas untuk mengetahui jumlah 

normal frekuensi defekasi pada bayi baru lahir ( 0-6 bln ) yang mendapatkan 

ASI Eksklusif atau susu formula. Tinja dari bayi yang di susui ibunya berbeda 

dengan tinja yang diberi susu botol/susu formula. Tinja yang di susui (ASI 

Eksklusif) lebih lunak, berwarna kuning keemasan, dan tidak menyebabkan 

iritasi pada kulit bayi.  

 Defekasi pada bayi normal yaitu setelah diberikan ASI terjadi defekasi 1-7 

kali/hari. Walaupun tinja tetap lunak dan tidak berbentuk. Berbeda dengan bayi 

yang diberikan susu botol, tinja lebih berbentuk padat namun tetap lunak, 

berwarna kuning pucat dan bau yang khas. Tinja ini cenderung mengiritasi 

kulit bayi. Jumlah tinja akan berkurang pada minggu kedua dari 5 atau 6 kali. 

Defekasi setiap hari dari 1 kali setiap kali diberikan ASI menjadi 1 atau 2 kali 

sehari (Rukiyah dan Yulianti, 2010). 

 Konstipasi biasanya jarang terjadi pada bulan-bulan pertama setelah 

kelahiran dan pada bayi yang minum ASI, karena bayi yang minum ASI 

memiliki pola defekasi yang lebih sering. Selain itu tinja bayi yang 

mendapatkan ASI ditandai oleh dominasi  Bifidobacteria dan hampir tidak 

mengandung bakteri putrefaktif (pembusukan). Keadaan ini disebabkan oleh 

adanya faktor bifidus dalam ASI yang merangsang pertumbuhan 



 
 

Bifidobacteria, dengan demikian melindungi bayi dari kuman patogen seperti 

E. Coli, Bacteriodes, dan Clostridium yang sering menyebabkan bayi. Studi 

pendahuluan yang dilakukan pada bulan Februari  2020, dari 10 ibu yang 

memiliki bayi usia 0-6 bulan didapatkan dari 10 bayi, 7 diantaranya diberikan 

susu formula dan 3 dari 7 bayi mengalami konstipasi.  

 Berdasarkan fenomena yang banyak terjadi di Indonesia banyaknya bayi 

usia 0-6 bulan yang diberikan susu formula sehingga banyak bayi yang 

mengalami kejadian konstipasi, diare, alergi pada susu formula atau bahkan 

penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh pemberian susu formula pada bayi 

usia 0-6 bulan. Hal ini di karenakan banyak ibu-ibu yang tidak dapat 

memberikan ASI secara eksklusif dengan berbagai macam alasan, seperti air 

susunya yang  sedikit atau bahkan tidak keluar sama sekali, minimnya inisiasi 

dini pada ibu-ibu muda yang baru mempunyai anak, atau bahkan karena ibu-

ibu yang bekerja sehingga tidak dapat memberikan anak-anak mereka ASI dan 

diberikan susu formula guna untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi mereka. 

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan  Kejadian Konstipasi Pada 

Pada Bayi Usia 0-6 Bulan Di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Jatiasih 

Kota Bekasi  

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Berdasarkan fenomena yang banyak terjadi di Indonesia banyaknya bayi 

usia 0-6 bulan yang diberikan susu formula sehingga banyak bayi yang 

mengalami kejadian konstipasi, diare, alergi pada susu formula atau bahkan 

penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh pemberian susu formula pada 

bayi usia 0-6 bulan. Hal ini di karenakan banyak ibu-ibu yang tidak dapat 

memberikan ASI secara eksklusif dengan berbagai macam alasan, seperti 

air susunya yang  sedikit atau bahkan tidak keluar sama sekali, ada juga  

karena ibu bekerja sehingga sehingga kawatir ASI tidak cukup dan 

ditambahkan formula.  

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggereni (2013), 

diketahui bayi yang diberikan ASI Eksklusif sebanyak 25% dan 75% ibu 



 
 

tidak memberikan ASI Eksklusif. Bayi yang tidak diberikan ASI Eksklusif 

mengalami konstipasi sebanyak 34,1% . 

3. Studi pendahuluan pada bulan Februari 2020 , dari 10 ibu yang memiliki 

bayi usia 0-6 bulan didapatkan dari 10 bayi, 7 diantaranya diberikan susu 

formula dan 3 dari 7 bayi yang diberikan susu formula mengalami 

konstipasi.  

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran Variabel demografi (Status pendidikan ibu, 

pekerjaan, Jenis Kelamin bayi)? 

2. Bagaimana gambaran pemberian ASI dengan susu formula di Posyandu 

wilayah kerja Puskesmas Jatiasih? 

3. Bagaimana gambaran kejadian konstipasi pada bayi usia 0-6 bulan di 

Posyandu wilayah kerja Puskesmas Jatiasih? 

4. Apakah ada hubungan antara variabel demografi, pemberian susu formula 

dengan kejadian konstipasi pada bayi usia 0-6 bulan di posyandu wilayah 

kerja Puskesmas Jatiasih? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan  Kejadian 

Konstipasi Pada Pada Bayi Usia 0-6 Bulan Di Posyandu Wilayah Kerja 

Puskesmas Jatiasih Kota Bekasi  

2. Tujuan Khusus 

a. Memperoleh gambaran Variabel demografi (Status pendidikan ibu, 

pekerjaan, Jenis Kelamin bayi)? 

b. Memperoleh gambaran jumlah bayi yang diberikan Susu Formula 

pada usia 0-6 bulan di posyandu wilayah kerja Puskesmas Jatiasih.  

c. Untuk mengidentifikasi kejadian konstipasi pada bayi usia 0-6 bulan 

di posyandu wilayah kerja Puskesmas Jatiasih  



 
 

5. Untuk mengetahui hubungan hubungan antara variabel demografi, 

pemberian susu formula dengan kejadian konstipasi pada bayi usia 0-6 

bulan di posyandu wilayah kerja Puskesmas Jatiasih? 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Puskesmas Kelurahan Jatiasih 

Sebagai masukan untuk meningkatkan managemen pengembangan program 

Pemberian ASI Eksklusif dari usia 0-6 bulan di Wilayah Puskesmas Jatiasih 

2. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat digunakan sebagai sarana penguatan dalam membahas konstipasi 

pada bayi berdasarkan evidence base practice 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam mengembangkan 

penelitian lebih mendalam mengenai kejadian konstipasi pada bayi usia 0-6 

bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Susu Formula 

1. Definisi Susu Formula 

Menurut Mardalena (2017) pada usia bayi 0-6 bulan, tentulah 

makanan yang paling tepat yang diberikan adalah ASI. Selain komposisi 

zat gizinya lengkap. ASI juga paling aman untuk melindungi sistem 

pencernaan bayi yang masih rentan. Pemberian ASI pada masa 0-6 bulan 

dinamakan ASI Eksklusif. Yakni tidak memberikan makanan atau 

minuman lain kecuali ASI. Dalam beberapa kasus, pemberian ASI 

Eksklusif gagal dilakukan karena suatu kondisi. Misalnya, adalah ibu 

yang bekerja. Sedangkan susu formula dapat diberikan kepada bayi 

sebagai melengkap atau pengganti ASI dalam kondisi-kondisi antara lain  

a. Air susu ibu (ASI) tidak keluar 

b. Ibu meninggal sewaktu melahirkan atau waktu bayi masih 

memerlukan ASI 

c. ASI keluar tetapi jumlanya tidak mencukupi kebutuhan bayi 

d. ASI keluar tapi ibu tidak diperbolehkan menyusui karena kondisi 

tertentu seperti ibu mengidap penyakit yang menularu bayi melalui 

ASI 

e. ASI keluar tetapi ibu tidak dapat terus menerus menyusui bayinya 

karena ibu berada di luar rumah 

 Susu sapi formula adalah salah satu jenis susu formula yang dibuat 

dari susu sapi dengan mengubah susunannya hingga dapat diberikan pada 

bayi. Menurut WHO susu sapi formula adalah susu sapi yang di produksi 

oleh industri untuk keperluan asupan gizi yang diperlukan bayi. Susu sapi 

formula biasanya tersedia dalam bentuk bubuk (Silvia, 2017). 

Menurut WHO (World Health Organization) (2004), susu formula 

adalah susu yang sesuai dan bisa diterima sistem tubuh bayi dan 

diproduksi oleh industri untuk keperluan asupan gizi yang diperlukan 

bayi. Susu formula kebanyakan tersedia dalam bentuk bubuk. Perlu 



 
 

dipahami susu cair steril sedangkan susu formula tidak steril. Susu 

formula yang baik tidak menimbulkan gangguan saluran cerna seperti 

diare, muntah, atau kesulitan buang air besar. Gangguan lainnya seperti 

batuk, sesak, dan gangguan kulit (Apriliana, 2012). 

 Formula bayi adalah formula sebagai pengganti ASI untuk bayi 

sampai umur 6 bulan yang secara khusus diformulasikan untuk menjadi 

satu-satunya sumber gizi dalam bulan-bulan pertama kehidupannya 

sampai bayi diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI (MP-ASI) 

(BPOM, 2011). Jadi dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, 

susu formula adalah salah satu jenis susu yang dibuat dari susu sapi 

dengan mengubah susunan hingga dapat diberikan oleh bayi dari usia 0-6 

bulan yang secara khusus diformasikan guna untuk mencukupi gizi bayi 

tersebut. Gunakan susu formula yang tidak menimbulakan gangguan 

kesehatan seperti sesak, batuk diare, konstipasi, dan gangguan penyakit 

lainnya. 

 

2. Jenis-Jenis Susu Formula 

Secara umum susu formula dibedakan menjadi dua jenis yaitu 

susu formula dari susu sapi dan susu formula dari kedelai. 

Kebanyakan susu formula dibuat dari susu sapi dan harganya jauh 

lebih murah dibandingkan susu formula yang dibuat dari kedelai. 

Susu formula yang dibuat dari susu sapi telah diproses dan diubah 

kandungan komposisinya sebaik mungkin untuk menyamai komposisi 

ASI (tapi tidak pemah dapat 100% menyamai). Dalam proses ini, 

kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan mineral dari susu sapi telah 

diubah serta diperkaya dengan vitamin dan mineral sehingga mengikuti 

komposisi yang dibutuhkan dan sesuai untuk bayi yang dibutuhkan dan 

sesuai untuk bayi berdasarkan usia. (Apriliana, 2012) 

Jenis kedua adalah susu yang dibuat dari kacang kedelai, yang 

proteinnya berasal dari kacang kedelai, yang juga diperkaya dengan 

vitamin serta mineral. Biasanya susu jenis ini disarankan untuk bayi yang 

mengalami alergi terhadap protein susu sapi, bayi  dengan  intoleransi  



 
 

laktosa,  bayi  dengan masalah pencenaan  misalnya  diare,  kolik,  atau  

bayi  yang mengalami diare, penggunaan susu kedelai hanya  bersifat  

sementara (Kumiasih,  2008 dalam Apriliyana (2012). 

 Menurut European Society fos Paediatric Gatroenterdody and 

Nutrition (ESPGAN) Committe on Nutrition dalam publikasinya pada 

tahun 1977 dalam Mardalena (2017), membagi susu formula sebagai 

berikut : 

a. Susu formula adaptasi 

Dikatakan sebagai formula adapatasi artinya disesuaikan dengan 

kebutuhan bayi baru lahir sampai usia 4 bulan. susunannya sangat 

mendekati susunan ASI. Hal ini mengingat pada umur di bawah 3-4 

bulan fungsi saluran pencernaan dan ginjal belum sempurna sehingga 

pengganti ASI-nya pun harus mengandung zat-zat gizi yang mudah 

dicerna dan tidak mengandung mineral yang berlebihan, dan 

disarankan mempunyai kandungan sebagai berikut : 

1) Lemak, kadar lemak yang terkandung antara 2,4-4,1 gr setiap 

100ml supaya bayi umur 1 bulan dapat menyerap sedikitnya 

8,5%. Disarankan juga bahwa 3-6% kandungan energinya 

harus terdiri dari asam linoleik. 

2) Protein, kadarnya berkisar antara 1,2-1,9 gr/l00 ml dengan rasio 

whey/kasein ± 60/40 oleh karena kandungan protein pada 

formula ini relatif rendah dan komposisi Asam Aminonya 

harus identik dengan protein dalam ASI. 

3)  Karbohidrat, kandungan karbohidrat disarankan berkisar antara 

5,4 dan 8,2 gram tiap 100ml. Dianjurkan supaya hampir 

seluruhnya memakai laktosa, selebihnya glukosaatau dekstrin-

maltosa.  

4)  Mineral, konsentrasi sebagian besar mineral dalam susu sapi 

(natrium, kalsium, fosfor, magnesium, dan klorida) lebih tinggi 3-

4 kali dibandingkan dengan ASI. Maka pada pembuatan formula 

adaptasi kandungan berbagai mineral harus diturunkan hingga 

berkisar antara 0,25-0,34 gr/100 ml. Penurunan kadar mineral 



 
 

diperlukan oleh bayi karena dapat mengganggu keseimbangan air 

dan dehidrasi hipertonik. 

b. Susu formula awal lengkap 

 Susu formula awal lengkap biasanya diberikan untuk bayi berusia 4-6 

bulan. Susu formula ini mempunyai kadar protein tinggi, tidak di 

sesuaikan dengan kandungan dalam ASI dan juga kandungan 

mineralnya lebih tinggi. Keuntungan susu formula ini adalah harganya 

yang jauh lebih murah daripada susu formula adaptasi. 

c. Formula Lanjutan 

 Susu formula ini khusus untuk bayi usia 6  bulan  lebih karena 

mengandung protein yang lebih tinggi dari susu adaptasi maupun 

awal lengkap. Kadar mineral, karbohidrat, lemak dan energinya 

juga lebih tinggi karena untuk  mengimbangi kebutuhan tumbuh 

kembang anak. 

Berikut ini adalah tabel ringkasan perbedaan antara ASI, susu sapi, 

dan susu formula: 

3. Kandungan Susu Formula 

Susu formula dibuat dengan mendekati kandungan nutrient yang 

terdapat dalam ASI. Gencarnya iklan-iklan susu formula yang 

mengandung berbagai nutrient tertentu (AA dan DHA) membuat 

orang tua berpendapat bahwa nutrient-nutrient tersebut merupakan 

tambahan dan tidak  terdapat  dalam ASI, mereka tidak tahu bahwa 

nutrient-nutrien  tersebut  terdapat didalam ASI dan suplementasi ini 

dilakukan untuk memperoleh kandungan nutrien yang semirip 

mungkin dengan  ASI.  Walaupun  demikian  terdapat dua hal yang 

tidak dapat ditiru  oleh  susu  formula  yaitu  faktor  imunologis dan 

psikologis  yang terkandung  dalam  pemberian  ASI (Dwinda, 2002 

dalam Apriliyana (2013)). 

Menurut Mardelena (2017), menjelaskan kandungan-kandungan 

dari susu formula terdiri dari :Karbohidrat, Protein, Lemak, Vitamin 

dan Mineral 

 

 



 
 

 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian Susu Formula 

Arifin (2004), menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pemberian susu formula pada bayi usia 0-6 bulan  yaitu: 

a. Faktor pendidikan 

Seseorang yang berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas akan 

lebih bisa menerima alasan untuk memberikan ASI eksklusif karena 

pola pikirnya yang lebih realistis dibandingkan yang tingkat 

pendidikan rendah (Arifin, 2004). 

b. Pengetahuan 

Pengetahuan atau kognitif adalah hal yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang, salah satunya kurang memadainya 

pengetahuan ibu mengenai pentingnya ASI yang menjadikan 

penyebab atau masalah dalam peningkatan pemberian ASI (Roesli, 

2008). 

c. Pekerjaan 

Bertambahnya pendapatan keluarga atau status ekonomi yang tinggi 

serta lapangan pekerjaan bagi perempuan berhubungan dengan 

cepatnya pemberian susu botol. Artinya mengurangi kemungkinan 

untuk menyusui bayi dalam waktu yang lama (Amirudin, 2006). 

Penelitian Erfiana (2012), ibu yang tidak memberikan susu formula 

sebagian besar oleh ibu yang tidak bekerja. Yaitu sebanyak 32 

responden (88,9%) sehingga status pekerjaan dapat mempengaruhi 

pemberian susu formula pada bayi. 

d. Takut kehilangan daya tarik sebagai seorang wanita 

Terdapat anggapan bahwa ibu yang menyusui akan merusak 

penampilan. Padahal setiap ibu yang mempunyai bayi selalu 

mengalami perubahan payudara, walaupun menyusui atau tidak 

menyusui (Arifin, 2004). 

 

5. Cara Pemberian Susu Formula 

a. Pemilihan 

Prinsip umum dalam pemilihan susu formula adalah bila susu 



 
 

formula yang digunakan tidak menimbulkan  masalah  pada  bayi, 

seperti diare, muntah, konstipasi dan gangguan kulit. Setiap bayi 

memiliki penerimaan yang berbeda untuk setiap merk susu formula 

(Suririnah, 2008). 

b. Pembuatan : 

Langkah-langkah pembuatan susu formula : 

1) Mencuci tangan dengan bersih 

2) Mencuci dan mensterilkan botol susu dan dot 

3) Memilih susu yang sesuai dengan anak 

4) Mengikuti petunjuk pembuatan dalam kemasan susu formula 

5) Mengatur suhu air dengan mencampur air dingin dengan air panas 

dengan takaran sesuai dengan petunjuk 

6) Menggunakan sendok takar yang disediakan agar kekentalan sesuai 

7) Menghangatkan susu dengan merendam botol menggunakan air 

panas tidak kurang dari 70°cc 

8) Tidak mencampur berbagai merek susu dalam 1 botol susu secara 

bersamaan 

9) Menyiapkan susu formula paling lama 2 jam 

10) Tidak mencampur susu sisa pembuatan yang lalu dengan susu 

yang baru dibuat. 

c. Frekuensi dan Jumlah Pemberian 

Susu formula diberikan sebanyak 60 ml/kg berat badan per hari pada 

minggu pertama dan 150 ml-200 ml/kg berat badan per hari sampai 

usia enam bulan, setelahnya frekuensi pemberian setiap 3-4 jam atau 

bila bayi merasa lapar (Pollaru, 2016). 

6. Kekurangan Dari Pemberian Susu Formula  

Menurut Pollaru, 2016 berikut ini adalah beberapa kekurangan dari 

susu formula dibandingkan dengan ASI, diantaranya : 

a. Mudah menimbulkan alergi 

b. Bisa menimbulkan diare dan konstipasi pada bayi 

c. Nutriennya tidak sesempurna ASI 

d. Lebih mudah menimbulkan gigi berlubang 



 
 

e. Kurang memiliki efek psikologis yang menguntungkan 

f. Tidak merangsang involusi rahim 

g. Tidak mengurangi kehamilan  

h. Tidak mengurangi kejadian kanker payudara 

i. Tidak praktis dan ekonomis 

j. Kerugian bagi negara menambah beban anggaran yang harus 

dikeluarkan untuk membeli susu formula, biaya perawatan ibu, dan 

anak. 

B. Konstipasi 

1. Pengertian Konstipasi 

Pola defekasi merupakan salah satu indikator kesehatan bayi dan 

anak meliputi frekuensi defekasi, konsistensi feses, dan warna feses. Pola 

defekasi terbentuk dan berubah sesuai dengan bertambahnya usia bayi 

karena kematangan saluran cerna dan perubahan pola makan bayi. 

Memiliki frekuensi defekasi yang beragam dari 8-10 kali/hari hingga 2-3 

kali/minggu, denga rata-rata 1-2 kali/hari. Konsistensi dari yang cair 

sampai lembek. Warna feses umumnya berwarna kuning dan coklat 

(Salwan, dkk. 2010). 

Frekuensi bayi mulai stabil pada umur 4 bulan, dan pada umur 6 

bulan menyerupai anak yang besar atau dewasa. Konsistensi feses bayi 

usia 6-12 bulan pada umumnya lembek dan warna umumnya coklat atau 

kuning tetapi dapat berwarna hijau. Perubahan pola defekasi bayi dapat 

tidak disadari oleh ibu dan menganggap hal tersebut normal. Dampaknya 

dapat terjadi konstipasi fungsional dan dieare kronik dikemudian hari 

(Salwan, dkk. 2010). 

Konstipasi merupakan keadaan yang sering ditemukan pada anak 

dan dapat menimbulkan masalah sosial maupun psikologis. 

Berdasarkan patofisiologis, konstipasi dapat diklasifikasikan menjadi 

konstipasi akibat kelainan struktural dan konstipasi fungsional. 

Konstipasi yang dikeluhkan oleh sebagian besar pasien umumnya 

konstipasi fungsional yang dihubungkan dengan adanya gangguan 

motilitas kolon atau anorektal. Konstipasi kronis yaitu kostipasi yang 

telah berlangsung lebih dari 4 minggu. Dalam mentukan adanya 



 
 

konstipasi terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu frekuensi 

buang air besar (BAB), konsistensi tinja, dan temuan pada 

pemeriksaan fisik. Para ahli gastroenterologi di Eropa dan Amerika 

telah membuat satu kriteria untuk yang menentukan adanya konstipasi 

fungsional, yang dikenal dengan kriteria ROME III (Endyarni dan Syarif, 

2004). 

  Konstipasi berasal dari bahasa Latin “constipare” yang berarti ramai 

bersama. Konstipasi secara umum didefinisikan sebagai gangguan defekasi 

yang ditandai dengan frekuensi buang air besar kurang dari tiga kali dalam 

satu minggu, defekasi sulit dan disertai rasa sakit, ada periode defekasi 

dengan ukuran feses yang besar paling sedikit sekali dalam rentang 7 

sampai 30 hari, atau dijumpai massa yang dapat teraba pada perut atau 

rektal pada pemeriksaan fisik. Konstipasi terjadi karena menghindari rasa 

sakit yang timbul pada saat membuang tinja, sehingga anak menunda 

pembuangan tinja. Konstipasi dapat bersifat akut ataupun kronik. Sebagian 

besar konstipasi bersifat akut dan tidak berbahaya (Loka, dkk. 2014). 

Menurut Rukiyah dan Yulianti (2010) Definisi konstipasi adalah 

kondisi dimana feses memiliki konsistensi keras dan sulit untuk 

dikeluarkan. Masalah ini umum ditemui pada anak-anak. Buang air besar 

mungkin disertai rasa sakit dan menjadi lebih jarang dari biasa. Pada anak 

normal, konsistensi feses dan frekuensi BAB ( Buang Air Besar) dapat 

berbeda-beda. Bayi yang disusui ASI mungkin mengalami BAB setiap 

selesai disusui atau hanya sekali dalam 7-10 hari. Bayi yang disusui 

formula dan anak yang lebih besar mungkin mengalami BAB setiap 2-3 

hari. Frekuensi BAB yang lebih jarang atau konsistensi feses yang sedikit 

lebih padat dari biasa tidak selalu harus ditangani sebagai konstipasi. 

Penanganan konstipasi hanya diperlukan jika pola BAB atau konsistensi 

feses menyebabkan masalah pada bayi atau anak. Umumnya dengan 

nutrisi yang baik, perbaikan kebiasaan BAB, dan penggunaan obat yang 

sesuai jika diperlukan. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 2.4  

Frekuensi Normal pada Anak 

 
Umur Defekasi per minggu Defekasi per hari 

0-3 bulan   

ASI 5-40 2,9 

Susu Formula 5-28 2,0 

6-12 bulan 5-28 1,8 

1-3 tahun 4-21 1,4 

>3 tahun 3-14 1,0 

Sumber : Dianne, dkk (2013) 

 

2. Epidemiologi 

Tiga sampai lima persen anak-anak yang berobat ke klinik 

pediatrik dan 25% anak-anak yang berobat ke klinik pediatrik 

gastroenterohepatologi menderita konstipasi. Diperkirakan 0.3-28% anak-

anak diseluruh dunia  mengalami konstipasi. Lebih dari 90% konstipasi 

pada anak bersifat fungsional tanpa ada kelainan organik dan 40% 

diantaranya diawali sejak usia 1 sampai 4 tahun, hanya 5% sampai 10% 

yang mempunyai kelainan penyebab organik. Sebanyak 84% anak dengan 

konstipasi fungsional mengalami retensi feces. Dilaporkan sebanyak 3% 

anak prasekolah dan 1-34% anak sekolah mengalami masalah konstipasi 

(Loka, dkk. 2014). 

 Penelitian X inians I dan Mavroundi A (2015) didapatkan 

prevelensi konstipasi 0,7-29,6% dari seluruh populasi dunia dimana 80% 

merupakan konstipasi fungsional pada anak-anak. Sekitar 3% kunjungan ke 

dokter anak 10-15% kasus yang ditangani ahli gastroenterologi yang 

merupakan kasus konstipasi kronis. Sebagian besar (90-95%) konstipasi pada 

anak adalah konstipasi fungsional dan hanya 5-10% merupakan konstipasi 

organik (Silvia,2017). 

 

3. Etiologi 

 Menurut Rukiyah dan Yulianti (2010), penyebab konstipasi/ 

Obstipasi yaitu : 

a) Kecenderungan alami gerakan usus yang lebih lama 

b) Nutrisi yang buruk 

c) Beberapa obat yang dapat menyebabkan konstipasi 

d) Kebiasaan BAB yang tidak baik 



 
 

e) Kurangnya asupan cairan 

f) Kurangnya aktivitas fisik 

g) Adanya kondisi anus yang menyebabkan nyeri 

h) Toilet training yang dipaksakan 

i) Kadang konstipasi terjadi karena penganiayaan seksual (Sexual 

abuse) 

Tabel 2.5  

Penyebab Konstipasi Berdasarkan Umur 

 
Usia Penyebab 

Neonatus/ bayi • Meconium plug 

•  Penyakit Hirschprung 

•  Fibrosis kistik 

•  Malformasi anorektal bawaan 

•  Choronic idiopatic intestinal 

pseudo-obstruksi 

•  Endokrin : Hipotiroid 

•  Metabolik : Diabetes insipidus 

•  Retensi tinja 

• Perubahan diet 

Toodler dan umur 2-4 tahun • Fisura ani, retensi tinja 

•  Toilet refusal 

• Alergi susu sapi 

• Penyakit Hirschprung segmen   

pendek 

• Penyakit syaraf  : sentral atau 

muskular dengan hipotoni 

• Medula spinalis 

meningomielokel, tumor, dan thetered 

cord 

Usia sekolah • Retensi Tinja 

• Ketersediaan toilet terbatas 

• Keterbatasan kemampuan 

mengenali rangsan fisiologis 

• Preokupasi dengan kegiatan 

lain 

• Tethered cord 

Remaja  • Irritable bowel syndrome 

• Jejas medulla spinalis 

• Diet 

• Anorexia 

• Kehamilan  

• Laxative abuse 

Semua usia • Efek samping obat, 

perubahan diet dan pasca operasi 

• Riwayat operasi renal-

rektum 

• Retensi Tinja 

• Perubahan aktifitas fisik 

dan dehidrasi Tiroid  



 
 

4. Gejala dan Tanda Klinis 

 Konstipasi dapat menyebabkan gejala berikut : (1) sakit perut, BAB 

mungkin disertai rasa sakit, (2) turun atau hilangnya nafsu makan, (3) rewel, 

(4) mual atau muntah, (5) turunnya berat badan, (6) noda feses di celana 

dalam anak, (7) mengedan untuk mengeluarkan feses yang keras dapat 

menyebabkan robekan kecil pada lapisan mukosa anus  (anal fissure) dan 

perdarahan, (8) konstipasi meningkatkan resiko infeksi saluran kemih (ISK) 

(Rukiyah dan Yulianti, 2010). 

  Menurut Aryani, (2017) gejala klinis konstipasi adalah frekuensi 

defekasi kurang dari tiga kali per minggu, nyeri saat defekasi, tinja keras, 

sering mengejan pada saat defekasi, perasaan kurang puas saat defekasi. 

Keluhan lain yang timbul adalah nyeri perut, kembung, perdarahan rektum 

(tinja yang keluar keras dan kehitaman). Keluhan tersebut mungkin 

bertambah berat, bahkan sampai timbulnya gejala obstruksi intestinal.  

 Berikut beberapa gejala dan tanda yang timbul pada anak dengan 

konstiasi yaitu berdasarkan pemeriksaan fisik  : 

Tebel 2.6 

 Pemeriksaan Fisik Pada Kasus Konstipasi 

 
Pemeriksaan Bagian Fisik Keterangan 

Abdomen • Distensi 

• Massa Tinja 

Inspeksi Anus • Posisi 

• Adanya tinja disekitar 

anus atau celana 

• Eritema sekitar anus 

• Skin tags 

• Fisura ani 

Colok Dubur 

 
• Kedutan anus 

• Tonus anus 

• Massa tinja 

• Konsistensi 

• Adakah massa lain 

• Tinja meyemprot saat 

jari di cabut 

• Darah dalam tinja 

Punggung dan Spina • Lesung 

Neurologi • Tonus 

• Kekuatan 



 
 

• Refleks Kremester 

• Refleks tendone 

  

5. Kriteria Terjadinya Konstipasi 

Para ahli gastroenterologi di Eropa dan Amerika telah membuat satu 

kriteria untuk yang menentukan adanya konstipasi fungsional, yang 

dikenal dengan kriteria ROME III yaitu sebagai berikut  : 

Tabel 2.7  

Kriteria ROME III Untuk Konstipasi Fungsional 

 
Usia Kriteria konstipasi 

Bayi/balita (usia < 4 

tahun) 
• ≤ 2 kali defekasi /minggu 

• ≥1 episode inkontinensia /minggu 

setelah memperoleh toilet skil. 

• Riwayat retensi feses yang berlebihan 

atau riwayat sangat nyeri atau sembelit. 

• Terdapat massa feses di rektum 

• Terdapat riwayat feses yang besar 

dan dapat menyumbat toilet. 

• Keadaan tersebut dapat disertai 

dengan irritable, penurunan nafsu 

makan atau tidak nafsu makan. 

 

Anak usia > 4 tahun • ≤ 2 kali defekasi /minggu 

• ≥1 episode inkontinensia 

• Riwayat posisi menahan atau BAB 

tertahan 

• Riwayat nyeri atau buang besar besar 

atau tinja yang keras. 

• Terdapat massa feses yang besar 

dalam rektum, 

• Terdapat feses yang besar yang dapat 

menyumbat toilet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Kriteria Feses Untuk menentukan terjadinya Konstipasi 

 
 

6. Faktor-Faktor Resiko Konstipasi 

 Pengenalan dini faktor resiko pencetus konstipasi dapat mencegah 

terjadinya konstipasi. Beberapa faktor yang berhubungan dengan konstipasi 

pad anak yang telah diteliti yaitu ketidakcukupan asupan serat, psikologi, 

alergi susu sapi pada awal kehidupan. Kelainan yang berhubungan dengan 

kolon dan rektum seperti irreteble bowl, hischprung deses dan fisura ani 

(Silvia, 2017) 

a. Asupan serat harian 



 
 

 Serat adalah bahan makanan nabati yang tidak dapat dicerna oleh enzi  

pencernaan dalam tubuh. Berdasarkan analisis kimia, serat makanan 

digolongkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah selulosa 

yang merupakan polisakarida. Selulosa merupakan serat yang paling 

banyak dijumpai pada sayuran dan buah-buahan. Kelompok kedua 

adalah pektin, gum dan mucilago, yang merupakan polisakarida non-

solulosa. Pektin mempunyai sifat membentuk gel jika bergabung dengan 

air. Gum pada tanaman biasanya diproduksi saat kulit tanaman tergores 

dan ditemukan juga dalam biji-bijian, seperti buncing, kacang polong, 

dan kapri. 

b. Asupan cairan harian 

 Jumlah cairan yang dibutuhkan pada anak agar feses bertambah lunak 

diperkirakan 6-8 gelas/hari. Jumlah cairan yang dikonsumsi 

mempengaruhi konsistensi tinja. Penambahan cairan pada kolon dan 

massa tinja membuat pergerakan usus menjadi lembut dan mudah 

dilalui. Oleh karena ini penderita mengalami konstipasi sebaiknya 

mengkonsumsi banyak cairan setiap hari yaitu tujuh gelas air per hari. 

 

c. Riwayat keluarga dengan konstipasi.  

Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa riwayat konstipasi pada 

keluarga merupakan salah satu resiko terjadinya konstipasi. Hal ini 

selain karena faktor genetik, perilaku orang tua mengajarkan toilet 

training merupakan hal penting. Toilet training dapat terabaikan atau 

bahkan  orang tua terlalu berlebihan mengajarkan pada anak sehingga 

terdapat sikap menolak dari anak ketika diajak defekasi. 

d. Riwayat penyakit kronis 

Hubungan antara riwayat penyakit kronis dengan konstipasi belum 

diketahui secara pasti dari beberapa tinjauan pustaka. Penelitian 

Firmansyah (2007) di dapatkan hubungan riwayat penyakit kronis 

seperti tuberkulosis dan penyakit neurologis (cerebral palsy dan 



 
 

epilepsi). Penelitian lainnya di dapatkan anak dengan penyakit kronis 

seperti asma dan neoplasma, berhubungan dengan konstipasi. 

e. Psikologis 

Menurut penelitian Inan, dkk (2007) di Sri Lanka, menyatakan  bahwa 

trauma fisik dan psikologis berhubungan dengan kejadian konstipasi 

pada anak usia sekolah yaitu pada usia 10-16 tahun didapatkan bahwa 

stres yang berhubungan dengan sekolah seperti ujian, orangtua, 

kehilangan pekerjaan, dan hukuman yang sering diberikan orangtua 

merupakan faktor resiko yang menyebabkan konstipasi. 

f. Riwayat alergi susu sapi dan pemberian susu formula yang berlebihan 

Beberapa penelitian tentang alergi susu sapi menunjukan bahwa 

anak yang mengkonsumsi susu sapi atau susu formula pada usia pertama 

kehidupan memiliki konsistensi tinja yang padat dan merupakan salah 

satu faktor yang menyebabkan terjadinya resiko konstipasi. Hal ini 

disebabkan susu sapi mengandung mineral dan lemak yang lebih banyak 

dan lebih sedikit mengandung karbohidrat, serta mengandung asam 

palmitrat pada posisi Sn1 dan Sn3 sehingga asam palmitrat mebutuhkan 

hidrolisis oleh lipase pankreas. Proses hidrolisis ini menghasilkan asam 

palmitrar bebas yang akan bereaksi dengan kalsium sehingga 

membentuk calcium fatty acid soaps yang sulit diserap. Pembentukan 

calcium soaps ini berhubungan bermakna dengan tingkat kepadatan 

feses sehingga anak yang mengkonsumsi susu formula memiliki tinja 

yang lebih padat dan dapat menimbulkan konstipasi (Silvia, 2017). 

7. Pemeriksaan Penunjang 

 Pemeriksaan penunjang sangat diperlukan untuk menegakkan 

diagnosis konstipasi dan mencari penyebabnya. Pemeriksaan yang dapat 

dilakukan antara lain : 

a. Pengukuran kadar tiroksin dan Thyroid Stimulating Hormon (TSH) 

untuk menyingkirkan hipotiroid. 



 
 

b. Tes serologi (antiend-omysial/ antigliadin antibody) untuk 

menyingkirkan Celiac disease,  

c. Pemeriksaan foto polos abdomen untuk melihat kaliber kolon dan massa 

tinja dalam kolon (pemeriksaan ini dilakukan bila pemeriksaan colok 

dubur tidak dapat dilakukan atau pada pemeriksaan colok dubur tidak 

teraba adanya distensi rektum oleh massa tinja),  

d. Barium enema untuk screening penyakit Hirchsprung, 

e. Manometri anorektal untuk mendiagnosis Hirschprung disease atau 

akalasia anal, dengan karakteristik tidak ada relaksasi sfingter ani 

interna pada rektum yang distensi (pemeriksaan ini juga dapat 

memberikan informasi sensasi rektum, sfingter ani pada saat intirahat 

dan sewaktu defekasi, apakah normal atau anismus, 

f. Biopsi rektum untuk mendiagnosis Hirschprung disease,  

g. Pemeriksaan transit marker radioopaque untuk mendiagnosis inersia 

kolon atau abnormalitas transit pada kolon, 

h. Manometer kolon untuk menilai motilitas kolon, 

i.  Pemeriksaan lain untuk mencari penyebab organik lain adalah 

ultrasonografi abdomen dan MRI. (Dianne, dkk. 2013) 

 

8. Komplikasi 

 Nyeri perut atau rektum dan enkoporesis merupakan komplikasi 

primer konstipasi pada anak. Eneuresis dilaporkan terjadi pada lebih dari 

40% anak dengan enkopresis. Pada beberapa kasus, eneuresis menghilang 

bila massa tinja dievakuasi sehingga memungkinkan kandung kemih 

mengembang. Komplikasi urologis penting lainnya adalah dilatasi kolon 

distal, sehingga berperan dalam meningkatkan frekuensi infeksi saluran 

kemih dan obstruksi ureter kiri. Dilatasi kolon distal dapat mengurangi tonus 

kolon yang menyebabkan terjadinya invaginasi, yang dapat bermanifestasi 

sebagai prolaps rekti setelah defekasi. Prolaps kolon ringan tetapi 

berlangsung lama akan menciptakan suatu ulkus iskemik pada dinding 



 
 

mukosa rektum (ulkus soliter) yang secara klinis tampak sebagai tinja yang 

berlendir dan berdarah apa pun konsistensi tinjanya. Iritasi difus pada kolon 

akibat tinja yang amat keras bahkan dapat menyebabkan protein losing 

enteropathy. Sindrom stasis terutama terlihat pada pseudo obstruksi. Stigma 

sosial sering buang gas dan kecepirit yang menimbulkan bau tidak sedap 

dapat memengaruhi psikologis anak. Sebagian anak dengan enkoperesis 

kronik akan menyangkal bila ditanya tentang masalah enkoperesisnya dan 

bahkan sering menyembunyikan celana dalamnya yang kena kecepirit 

(Dianne, dkk. 2013) 

 

9. Penatalaksanaan 

Prinsip penanganan konstipasi adalah menentukan akumulasi feses 

(fecal impaction), evakuasi feses (fecal disimpaction), pecegahan 

berulangnya akumulasi feses dan menjaga pola defekasi menjadi teratur 

dengan terapi rumatan oral, edukasi kepada orang tua dan evaluasi hasil 

terapi. Perlu dijelaskan kepada orang tua bahwa penatalaksanaan konstipasi 

memakan waktu yang lama dan tidak ada solusi cepat pada kondisi tersebut. 

Edukasi kepada orang tua termasuk pejelasan patogenesis penyakit adalah 

langkah awal dari penatalaksanaan konstipasi. Edukasi kepada orang tua 

penting dilakukan agar mereka dapat mengatur pola makan yang tepat dan 

menghilangkan mitos-mitos yang tidak benar seputar konstipasi. Selain itu, 

edukais kepada orang tua juga akan mengurangi kecemasan kepada mereka 

dan meningkatkan kemauan mereka untuk terlibat dalam penatalaksanaan 

konstipasi (Dianne, dkk. 2013). 

  Menurut Rukiyah dan Yulianti (2010) Makanan tinggi serat, serat 

membuat BAB lebih lunak karena menahan lebih banyak air dan lebih 

mudah untuk dikeluarkan. Memperbanyak jumlah serat lebih banyak dalam 

makanan anak dapat mencegah terjadinya konstipasi. Bayi yang diberi susu 

formula tidak mendapatkan asupan serat dibandingkan dengan bayi yang 

diberikan susu ASI, karena kualitas ASI sangat berpengaruh dengan apa 



 
 

yang dikonsumsi oleh ibunya, apabila ibunya banyak mengkonsumsi makana 

tinggi serat akan sangat berpengaruh dengan frekuensi dan kualitas BAB 

pada bayi tesebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kerangka Teori 

Gambar 2.2  

Kerangka Teori Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   : Variabel yang diteliti 

• Riwayat keluarga 

• Jumlah asupan serat 

• Kurangnya asupan 

cairan 

 

 

Psikologis 

Pemberian ASI 

Pemberian non susu formula 

Konstipasi 

Variabel demografi: umur bayi, 

jenis kelamin, pendiidkan ibu, 

pekerjaan ibu 



 
 

: Variabel yang tidak diteliti 

(Sumber : Behrman dan Kligman (2010), Kliagment (2012), Dianne, dkk 

(2013), Apriliyana (2012) 

 

 

D. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian dimaksud untuk membatasi ruang lingkup dan 

mengarahkan penelitian yang akan dilakukan. Secara sistematis kerangka 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

 Kerangka Konsep Penelitian 

 

Variabel Independen   Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban proses sementara terhadap tujuan 

penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah : 

Ho : Tidak ada hubungan antara pemberian susu formula dengan angka kejadian 

konstipasi pada bayi usia 0-6 bulan. 

H1 : Ada hubungan antara pemberian susu formula dengan angka kejadian 

Jenis makanan Bayi 

(ASI, FORMULA) 

• Variabel 

demografi: 

pekerjaan, 

jenis kelamin 

Konstipasi 

Ya 

Tidak 

 

 



 
 

konstipasi pada bayi usia 0-6 bulan. 

F. Definisi Operasional 

Definis operasional adalah variabel penelitian yang dimaksud untuk 

memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukannya analisis. 

 

Tabel 2.9 

 Definisi Operasional 

 
Variabel Definisi Operasional Indikator/Tolak 

Ukur 

Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur 

Variabel Independen      

Jenis makanan 

bayi 

(ASI/SUFOR) 

Pemberian susu 

formula adalah salah 

satu jenis susu yang 

dibuat dari susu sapi / 

susu soya dengan 

mengubah susunan 

hingga dapat 

diberikan oleh bayi 

dari usia 0-6 bulan 

yang secara khusus 

diformasikan guna 

untuk mencukupi gizi 

bayi. Sedangkan ASI 

adalah bayi hanya 

diberikan ASI saja 

sampai usia 6 bulan 

tanpa tambahan 

makanan/minuman 

apapun (Silviya, 

2017) 

Jenis makanan 

yang diberikan 

pada bayi 0-6 bln 

Kuesioner 

 

Pemberian 

susu 

formula : 

Sufor = 1 

ASI = 0 

Skala 

ordinal 

Jenis kelamin Identitas yang 

dimiliki bayi sejak 

lahir 

Jenis kelamin bayi 

0-6 bulan 

Kuesioner 1. Laki-

laki 

0. 

perempua

n 

Skala 

nominal 

Pekerjaan ibu Ibu bekerja diluar 

rumah dengan 

ketentuan waktu 

 kuesioner 1. 1

1 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Variabel Dependen      

Konstipasi Konstipasi adalah 

gangguan defekasi 

yang ditandai dengan 

frekuensi BAB ≤ 2 

kali dalam seminggu 

yang ditandai dengan 

3 aspek yang perlu 

diperhatikan yaitu 

konsistensi tinja, 

frekuensi BAB, dan 

temuan pada 

pemeriksaan fisik. 

Kriteria ROME III 

• Kriteria konstipasi 

menurut ROME III 

Kuesioner 

Konstipasi 

berdasarkan 

Kriteria 

ROME III  

Menjawab 

≥ 2 

pertanyaan 

sesuai 

dengan 

Kriteria 

ROME III 

Skala 

ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif korelasi  dengan 

menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan Cross Sectional. Menurut 

Hidayat (2017), Pendekatan Cross Sectional bertujuan untuk mencari hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam waktu yang bersamaan ( 

diukur satu kali) (Donsu, 2016). 

 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan Posyandu wilayah kerja Puskesmas Jatiasih. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan September 2020 

 

C. Populasi dan Sempel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2009) populasi merupakan seluruh subjek atau 

objek dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti, bukan hanya objek atau 

subjek yang dipelajari saja tetapi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki 

subjek atau objek tersebut, atau kumpulan orang, individu, atau objek yang 

akan diteliti sifat-sifat atau karakteristiknya. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan yang dibawa  ke 

Posyandu sekitar Puskesmas Jatiasih Bekasi sebanyak 150 orang. 

  

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian 

jumlah dari karakteristik yang dimiliki populasi. Sample adalah bagian dari 

populasi yang dipilih berdasarkan tekhnik-tekhnik tertentu dan dapat mewakili 

populasinya (Notoatmodjo, 2012). Sedangkan menurut Sugiyono (2014), 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 



 
 

populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan metode 

purposive sampling, Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). 

Kemudian ukuran sampel menggunakan rumus Slovin : 

 

 

Keterangan : 

n  : Ukuran sampel  e : Margin of Error (10%) 

N : Populasi 

Berdasarkan penelitian ini, diketahui N = ukuran banyaknya populasi 

sebesar 150 bayi, kemudian ditetapkan tingkat kesalahan e = 10%, maka 

ukuran sampel dalam penelitian ini 

 

 

 

Jadi, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 60 responden. 

Agar karakteristik sampel tidak menyimpang dari populasi, maka 

sampel penelitian ini diambil berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, 

sebagai berikut : 

Kriteria Inklusi : 

a. Ibu yang bersedia mengisi kuesioner, 

b. Usia bayi 0-6 bulan dalam keadaan sehat 

c. Ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan yang tercatat tinggal di 

Posyandu wilayah kerja Puskesmas Jatiasih 

Kriterian Ekslusi : 



 
 

a) Ibu yang memiliki bayi usia diatas 0-6 bulan diluar wilayah posyandu 

Puskesmas Jatiasih 

b) Responden yang tidak bersedia mengisi kuesioner 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel adalah atribut seseorang atau obyek, yang mempunyai “variasi” 

antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain (Hatch 

dan Farhady, 1981 dalam Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel yaitu: Variabel Independen (X), Variabel Dependen (Y) 

 

 

 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian 

untuk pengumpulan data (Notoatmodjo, 2018). Jenis istrumen yang digunakan 

pada penelitian ini adalah berupa kuesioner. Peneliti menggunakan kuesioner yang 

terdiri dari empat bagian, antara lain: 

1. Informed Consent berisi pertanyaan tentang karakteristik responden yang 

terdiri dari nama responden, jenis kelamin, umur dan status pekerjaan. 

2. Kuesioner A berisi pernyataan terkait konstipasi. Kuesioner berikut terdiri dari 

15 item pernyataan dengan 5 pernyataan positif (favorable) dan 11 pernyataan 

negatif (unfavorable) dengan menggunakan skala Nominal. Kode untuk 

kuesioner A yaitu “Ya = 1”,  “Tidak 0”. 

3. Kuesioner B berisi pernyataan terkait Pemberian Susu Formula. Kuesioner 

terdiri dari 15 item pernyataan dengan 9 pernyataan positif (favorable) dan 6 

pernyataan negatif (unfavorable) dengan menggunakan skala Nominal.  Kode 

untuk kuesioner B yaitu “Ya = 1”, “Tidak = 0”.  

 

Variabel Bebas 

- Data Demografi 

- Jenis makanan bayi (Susu Formula, 

ASI) 

Variabel Terikat 

Konstipasi 



 
 

F. Validitas Dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas 

Untuk menguji apakah suatu kuesioner dianggap valid, maka perlu uji 

coba dan dilakukan analisis. Bila kuesioner tersebut telah memiliki validitas 

konstruk, berarti semua item pernyataan yang ada dalam kuesioner itu 

mengukur apa yang diukur. Untuk mengetahui apakah kuesioner mampu 

mengukur apa yang hendak diukur, maka perlu diuji korelasi antara skor tiap-

tiap item dengan skor total kuesioner menggunakan rumus Pearson Product 

Moment Correlation. 

Berikut ini adalah rumus Pearson Product Moment Correlation: 

                                      nΣxy – (Σx) (Σy) 

                       

2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan konsistensi dari suatu 

pengukuran apabila pengukuran dilakukan dua kali atau lebih. Jadi suatu alat 

ukur dikatakan reabel apabila alat ukur itu diujikan kepada objek atau subjek 

yang sama secara berulang-ulang akan menghasilkan hasil yang tetap sama, 

konsisten, stabil, atau relative sama (tidak berbeda secara statistic). Pada 

penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tekhnik analisa dengan 

menggunakan rumus Cronbach’s Alpha (Yusuf, 2017). 

 

G. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Langkah pertama, peneliti mengajukan surat izin dari fakultas untuk 

diberikan kepada Dinas Kesehatan untuk diajukan kepada pihak 

Puskesmas Jatiasih. 

b. Peneliti mengambil data dari pihak Puskesmas berupa data sekunder, yaitu 

data mengenai jumlah Posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas 

Jatiasih. 

= rxy 



 
 

c. Peneliti juga mengajukan surat izin dari fakultas kepada pihak Puskesmas 

untuk mengambil data dan melakukan uji validitas dan reliabilitas 

instrumen. 

d. Setelah izin dengan pihak Puskesmas dan membuat kontrak waktu, 

peneliti membagikan kuesioner kepada 30 ibu yang memiliki bayi usia 0-6 

bulan untuk diuji validitas dan reliabilitasnya yang selanjutnya diolah 

menggunakan program software. 

e. Selanjutnya dihari pertama peneliti melakukan penelitian dengan 

menyebar kuesioner di Posyandu-Posyandu Jatiasih. Peneliti memasuki 

ruang Posyandu dan mulai memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan 

maksud dari penelitian kepada responden. Selanjutnya peneliti 

membagikan kuesioner tentang Konstipasi dan Susu Formula kepada 

seluruh ibu yang hadir dan memberikan penjelasan tentang cara pengisian 

kuesioner. Peneliti tetap berada di ruangan selama responden mengisi 

kuesioner tersebut. 

Setelah kuesioner terkumpul, peneliti melakukan pengecekan apakah data 

sudah terisi dengan lengkap atau belum. Setelah lengkap, data diberi 

kode pada masing-masing kuesioner untuk mempermudah proses analisis 

data. Variabel jenis kelamin dilakukan koding 0= laki-laki dan 1= 

perempuan Variabel tingkat pendidikan dilakukan koding 0= SD, 1= 

SMP, 2= SMA, dan 3= Perguruan Tinggi. Variabel pekerjaan dilakukan 

koding 0= tidak bekerja dan 1= bekerja. Varibel cara pemberian susu 

formula dilakukan koding 0= sesuai, 1= tidak sesuai. Variabel konstipasi 

koding 0= tidak konstipasi 1= konstipasi. Variabel pemberian susu 

formula dilakukan koding 0= tidak diberikan dan 1= diberikan susu 

formula laludata diproses dengan cara meng-entry data yang ada pada 

kuesioner ke dalam program software. 

f. Langkah terakhir yaitu mengecek kembali data yang sudah di-entry 

apakah terdapat kesalahan atau tidak. 

 



 
 

2. Metode Pengolahan Data 

Berikut tahap-tahap dalam proses pengolahan data menurut 

(Notoatmodjo, 2018) : 

a. Editing 

Editing merupakan kegiatan pengecekan dan perbaikan isian formulir 

atau kuesioner. Apabila ada jawaban-jawaban yang belum lengkap, jika 

memungkinkan perlu pengambilan data ulang untuk melengkapi jawaban-

jawaban tersebut.  

b. Coding 

Coding merupakan proses mengubah data berbentuk kalimat atau huruf 

menjadi data berbentuk angka atau bilangan (Notoatmodjo, 2018). 

Coding adalah memberikan kode berupa nomer pada setiap jawaban yang 

diisi oleh responden. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan 

dalam pengolahan dan analisa data. Variabel jenis kelamin dilakukan 

koding 0= laki-laki dan 1= perempuan Variabel tingkat pendidikan 

dilakukan koding 0= SD, 1= SMP, 2= SMA, dan 3= Perguruan Tinggi. 

Variabel pekerjaan dilakukan koding 0= tidak bekerja dan 1= bekerja. 

Varibel cara pemberian susu formula dilakukan koding 0= sesuai, 1= 

tidak sesuai. Variabel konstipasi koding 0= tidak konstipasi 1= konstipasi. 

Variabel pemberian susu formula dilakukan koding 0= tidak diberikan 

dan 1= diberikan susu formula. 

c. Memasukkan Data (Data Entry) atau Processing 

Data entry yakni memasukkan jawaban-jawaban dari responden yang 

dalam bentuk angka atau huruf ke dalam program software komputer. 

Program untuk entry data pada penelitian ini menggunakan software 

statistik. 

d. Pembersihan Data (Cleaning) 

Proses Cleaning (pembersihan data) yakni dilakukan setelah semua data 

dari responden selesai dimasukkan, kemudian perlu dicek kembali 



 
 

kemungkinan adanya kesalahan kode dan ketidaklengkapan, selanjutnya 

dilakukan koreksi atau pembetulan (Notoatmodjo, 2018). 

 

H. Analisis data 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian (Notoatmodjo, 2018). Analisis 

univariat pada penelitian ini untuk mengetahui karakteristik demografi yaitu 

usia, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan secara deskriptif dengan 

menghitung distribusi frekuensi dari masing-masing variabel. Untuk 

menghitung distribusi frekuensi masing-masing variabel, digunakan rumus 

sebagai berikut: 

2. Analisis Bivariat 

Pada penelitian ini analisis bivariat dilakukan terhadap variabel 

pengetahuan dengan perilaku dan sikap dengan perilaku. Analisa yang 

dilakukan menggunakan uji Chi-Square dengan tujuan untuk menguji ada atau 

tidaknya suatu hubungan antara variabel independen dan dependen. Tingkat 

signifikannya atau derajat kemaknaannya yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah 5% atau 0,05. menggunakan uji Chi-Square dengan tujuan untuk 

menguji ada atau tidaknya suatu hubungan antara variabel independen dan 

dependen. Tingkat signifikannya atau derajat kemaknaannya yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05.  

Nilai p yang dihasilkan memenuhi kriteria :  

a. Jika P value > 0,05 maka tidak  ada hubungan yang bermakna antara 

keduanya,  

b. Jika p value ≤ 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara keduanya. 

 

Rumus Chi-Square: 

x² = Σ  



 
 

 

Keterangan: 

x2 = Chi-Square 

fi = Frekuensi yang diobservasi 

fh = Frekuensi yang diharapkan 

 

Hipotesis :  

Hipotesis merupakan jawaban proses sementara terhadap tujuan 

penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

a. Ho Kriteria Ho ditolak, bila p value < 0,05. Artinya, ada hubungan yang 

berarti secara statistik antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

b. Kriteria Ho diterima, bila p value > 0,05. Artinya, tidak ada hubungan 

yang berarti secara statistik antara variabel independen dan variabel 

dependen. 

 

I. Etika penelitian 

Menurut Notoatmodjo (2018), etika penelitian adalah suatu pedoman etika 

yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian yang melibatkan antara pihak 

peneliti, pihak yang diteliti (subjek penelitian) dan masyarakat yang akan 

memperoleh dampak hasil penelitian tersebut. Dalam melaksanakan sebuah 

penelitian ada empat prinsip yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Menghormati harkat dan martabat (respect for human dignity) 

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek penelitian untuk 

mendapatkan informasi tentang tujuan peneliti melakukan penelitian tersebut, 

dan peneliti juga mempersiapkan lembar formulir persetujuan (informed 

concent) kepada responden (Notoatmodjo, 2018). 

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (respect for privacy 

and confidentiality) 



 
 

Setiap responden mempunyai hak-hak dasar individu termasuk privasi 

dan kebebasan individu dalam memberikan informasi, maka dari itu seorang 

peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas dan 

kerahasiaan identitas responden (Notoatmodjo, 2018). 

3. Keadilan dan inklusivitas/keterbukaan (respect for justice an inclusiveness) 

Prinsip keterbukaan dan adil perlu dijaga oleh peneliti dengan kejujuran, 

keterbukaan, dan kehati-hatian. Untuk itu, lingkungan penelitian perlu 

dikondisikan sehingga memenuhi prinsip keterbukaan, yakni dengan 

menjelaskan prosedur penelitian (Notoatmodjo, 2018). 

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing harms 

and benefits) 

Sebuah penelitian hendaknya memperoleh manfaat semaksimal 

mungkin bagi masyarakat pada umumnya, dan subjek penelitian pada 

khususnya. Peneliti hendaknya berusaha meminimalisasi dampak yang 

merugikan bagi subjek (Notoatmodjo, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Subjek Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin 

Dari pengolahan data kuesioner didapatkan hasil jenis kelamin bayi yang 

menjadi responden penelitian, berikut akan disajikan dalam bentuk tabel 

di bawah ini : 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin 

 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-Laki 32 53,3% 

Perempuan  28 46,7% 

Total  60 100% 

 

Pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jenis kelamin bayi dari total 60 

responden : frekuensi kategori terbanyak berjenis kelamin laki-laki 

(53,3%) dan frekuensi jenis kelamin perempuan (46,7%). 

 

b. Usia Responden 

Adapun gambaran mengenai usia bayi yang menjadi responden 

penelitian, berikut akan disajikan dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Usia Responden 

 
Usia (dalam bulan) Frekuensi Persentase 

1 6 10% 

2 4 6.7% 

3 8 13.3% 

4 16 26.7.7% 

5 7 11.7% 

6 19 31.7 

TOTAL 60 100 

 



 
 

Pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa usia terbanyak adalah 6 bulan 

yaitu sebesar 31.7% (19 responden) dan paling sedikit adalah usia 2 bulan 

yaitu 6.7% (4 responden) 

             c. Pekerjaan Ibu 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Usia Responden 

 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Tidak Bekerja 48 80% 

Bekerja  12 20% 

Total  60 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas ibu responden 

adalah tidak bekerja yaitu sebanyak 48 (80%) sedangkan 12 (20%) nya adalah 

ibu bekerja 

 

2. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui gambaran atau 

distribusi frekuensi masing-masing variabel yang diteliti berupa variabel 

yang diteliti sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut. 

 

a. Jenis makanan bayi usia 0-6 bln 

Adapun gambaran mengenai pemberian susu yang diberikan pada bayi 

yang akan disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Jenis makanan bayi usia 0-6 bln 

 
Jenis Susu Frekuensi Persentase 

Susu Formula 29 48,3% 
ASI 31 51,7% 
Total 60 100.0% 

 

 

 Pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 60 bayi yang diberikan susu 

formula 48,3% (29 responden) dan yang diberikan ASI 51,7% (31 

responden). 

 



 
 

 

b. Kejadian Konstipasi 

Adapun gambaran mengenai kejadian konstipasi pada bayi yang akan 

disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Kejadian Konstipasi 

 
Kejadian Konstipasi Frekuensi Persentase  

Konstipasi  22 36.7% 
Tidak Konstipasi 38 63.3% 
Total  60 100.0% 

 

Pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 60 bayi sebagian besar tidak 

mengalami konstipasi (63.3%) sedangkan yang mengalami konstipasi 

sebanyak (36,7%). 

 

3. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen (pemberian susu 

formula) dan variabel dependen (kejadian konstipasi). Jika ada hubungannya, 

berapa besar hubungan antar dua variabel tersebut. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Chi-Square 

berdasarkan tabel kontingensi dengan bantuan program komputer.  

Tabel 4.6 

Distribusi Tabulasi Silang Jenis Kelamin Dengan Kejadian 

Konstipasi Pada Bayi Usia 0-6 Bulan 

 

Variabel Kejadian Konstipasi   

 

Total 

 

 

P 

Value 

 

Jenis 

Kelamin 

 

Ya 

 

Tidak 

f % F % F % 

Laki-laki 11 34,4% 21 65.6% 32 100% 0.694 

Perempuan 11 39.3% 17 60,7% 28 100% 

 



 
 

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat dijelaskan bahwa bayi laki-laki dan perempuan 

berbanding lurus yaitu sebagian besar tidak mengalami konstipasi. Hasil analisis 

bivariate dengan menggunakan uji chi square diperoleh nilai P value 0.694 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin bayi dengan 

kejadian konstipasi.  

 

 

Tabel 4.7 

Distribusi Tabulasi Silang Pekerjaan ibu  Dengan Kejadian 

Konstipasi Pada Bayi Usia 0-6 Bulan 

 

Variabel Kejadian Konstipasi   

 

Total 

 

 

P 

Value 

 

Pekerjaan 

ibu 

 

Tidak 

 

ya 

f % F % F % 

Tidak 

Bekerja 

34 70.8% 14 29.2% 48 100% 0.022 

Bekerja 4 33.3% 8 66.7% 28 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat dijelaskan bahwa ibu yang tidak bekerja sebagian 

besar bayinya tidak mengalami konstipasi yaitu sebanyak 34 bayi (70.8%) sedangkan 

ibu yang bekerja sebagian besar bayinya mengalami konstipasi. Hasil uji dengan chi 

square didapatkan hasil nilai p value 0.022 yang berarti bahwa terdapat hubungan 

antara pekerjaan ibu dengan kejadian konstipasi pada bayi 0-6 bulan.  

 

Tabel 4.8 

Distribusi Tabulasi Silang Pemberian Susu Formula Dengan 

Kejadian Konstipasi Pada Bayi Usia 0-6 Bulan 

 
Variabel Kejadian Konstipasi   

 

Total 

 

 

P 

Value 

 

Pemberian 

Susu 

Fomula 

 

Ya 

 

Tidak 

f % F % F % 

Ya 16 55,2% 13 44,8% 29 100% 0.009 

Tidak 6 19,4% 25 80,6% 31 100% 



 
 

 

Berdasarkan tabel 4.8 mengenai tabulasi silang antara pemberian susu 

formula dengan kejadian konstipasi pada bayi usia 0-6 bulan diperoleh 

hasil sebagai berikut :  

a. Dari 29 responden, yang diberikan susu formula sebanyak 55,2% (16 

responden) mengalami konstipasi dan yang tidak mengalami 

konstipasi sebanyak 44,8% (13 responden). 

b. Dari 31 responden, yang diberikan susu non formula sebagian besar 

(80,6%) tidak mengalami konstipasi. 

Hasil uji statistic diperoleh nilai p value 0.009 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara jenis makanan bayi dengan 

kejadian konstipasi pada bayi usia 0-6 bulan 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Peneliti akan menyajikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya. Pembahasan ini meliputi penjelasan pemberian susu pada 

bayi, Jenis Susu formula yang diberikan, usia bayi, cara pemberian susu formula, 

kejadian konstipasi, dan hubungan pemberian susu formula dengan kejadian 

konstipasi pada bayi usia 0-6 bulan di Posyandu Rw 09 dan Rw 10 wilayah kerja 

Puskesmas Jatiasih. 

1. Jenis Kelamin Bayi 

Pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jenis kelamin bayi dari total 60 

responden : frekuensi kategori terbanyak berjenis kelamin laki-laki (53,3%) 

dan frekuensi jenis kelamin perempuan (46,7%). 

 

2.  Pekerjaan Ibu 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas ibu 

responden adalah tidak bekerja yaitu sebanyak 48 (80%) sedangkan 12 

(20%) nya adalah ibu bekerja 

 



 
 

3. Pemberian Susu Pada Bayi usia 0-6 bulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.4 yang dilakukan kepada 60 

responden diperoleh bahwa responden yang memberikan ASI lebih banyak 

dibandingkan dengan pemberian susu formula. Responden dengan 

memberikan susu non formula sebanyak 31 orang (51,7%) sedangkan yang 

memberikan susu formula sebanyak 29 orang (48,3%).  

Salah satu penyebab kegagalan pemberian ASI eksklusif adalah karena 

ibu bekerja (Yiliandarin, 2009; Mardeyanti, 2007; Kurniawan, 2013). Hasil 

RISKESDAS 2013 memperhatikan bahwa ibu yang bekerja 89,6% 

memberikan prelakteal susu formula pada bayinya. Berdasarkan dari hasil 

tabulasi silang anatara status pekerjaan dengan pemberian susu didapatkan 

sebagian besar ibu yang tidak bekerja memberikan non formula sebanyak 

54,2% (26 responden) dan yang bekerja memberikan non formula sebanyak 

25% (3 responden). Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar ibu yang 

tidak bekerja memberikan non formula memiliki lebih banyak waktu dan 

peluang untuk memberikan susu non formula kepada bayinya. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Kurniawan (2013) terdapat hubungan yang signifikan 

antara pekerjaan ibu dengan pemberian susu non formula, yaitu ibu yang 

bekerja persentase pemberian non formula lebih kecil dibandingkan dengan 

ibu yang tidak bekerja. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan 

Yuliandarin (2009) di mana ibu yang tidak bekerja lebih berpeluang untuk 

dapat memberikan susu non formula sebesar 16,4 kali dibandingkan dengan 

ibu yang bekerja (Yuliandarin, 2009). Ibu yang bekerja lebih beresiko untuk 

memberikan susu formula dibandingankan dengan ibu yang tidak bekerja. 

Dari hasil wawancara dengan ibu yang memberikan susu formula megatakan 

bahwa memberikan susu formula karena ASI yang keluar sedikit, tidak ada 

waktu memerah ASI pada saat bekerja karena minimnya tempat ibu untuk 

memerah ASI. 

Seperti yang diperlihatkan pada tabel 4.3 yang menunjukkan bahwa dari 

tingkat pendidikan terbanyak adalah SMP sebanyak 26 orang (43,3%) dan 



 
 

diikuti dengan perguruan tinggi sebanyak 13 orang (21,7%). Hal ini 

dimungkinkan karena mayoritas tingkat pendidikan ibu  atau responden 

adalah SMP yang merupakan kategori pendidikan dasar, dimana tingkat 

pengetahuan seseorang salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. 

Rendahnya tingkat pendidikan ibu memungkinkan rendahnya tingkat 

kesadaran ibu dalam memberikan ASI. 

Pada penelitian ini, jumlah seluruh subjek penelitian adalah 60 bayi, 

terdiri dari 28 bayi perempuan (46,7%) dan 32 bayi laki-laki (53,3%). 

Jumlah sampel penelitian laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Slivia 

(2017) bahwa subjek penelitian bayi laki laki lebih banyak dibandingkan 

perempuan, persentase bayi laki-laki 55% dan bayi perempuan 45%.  

4. Kejadian Konstipasi 

Menurut hasil penelitian pada tabel 4.7 didapatkan dari 60 responden 

bayi sebagian tidak mengalami konstipasi 63,3% (38 responden bayi). 

Berdasarkan hasil tabulasi silang diperoleh bahwa bayi yang mengalami 

konstipasi lebih banyak terjadi pada bayi yang diberikan susu formula 

sebanyak 55,2% (16 responden). Hasil penelitian ini sejalan dengan yang 

dilakukan oleh Utami dan Batubara (2016) sebagian besar bayi yang 

diberikan susu formula 37% mengalami konstipasi (17 responden) dan yang 

tidak mengalami konstipasi 35% (16 responden). hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Fatmawati, dkk (2016) yang menunjukkan sebagian besar 

bayi yang diberikan susu formula 41% mengalami konstipasi (28 

responden). Konstipasi dapat terjadi karena ibu memberikan makanan padat 

atau susu formula pada umur yang terlalu dini, sehingga bayi mengalami 

konstipasi. Sistem pencernaan bayi belum siap untuk menerima susu formula 

makanan padat lainnya (Monica, 2013). Berdasarkan dari penelitian ini juga 

dapat diketahui bahwa pemberian susu non formula tidak akan menyebabkan 

konstipasi.  



 
 

Salah satu yang memperngaruhi terjadinya konstipasi pada pemberian 

susu formula adalah cara pemberian yang salah. Berdasarkan hasil tabulasi 

silang  diperoleh bahwa bayi yang diberikan susu formula yang tidak sesuai 

dengan cara pemberiannya (volume pemberian susu tiap botol dan takaran 

susu) sebanyak 23 responden dan yang mengalami kontipasi karena hal 

tersebut sebanyak 56% (13 responden) dari 29 responden yang diberikan 

susu formula dan dari penelitian ini pula didapatkan yang sesuai dengan cara 

pemberiannya sebanyak 6 responden. Dapat disimpulkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi konstipasi pada bayi usia 0-6 bulan diantaranya karena 

konsumsi susu formula dengan pemberian yang tidak benar. Jika 

memberikan susu formula tidak sesuai takaran, volume pemberian, dan 

frekuensi berlebihan beresiko untuk terjadinya konstipasi pada bayi. 

Menurut Behrman dan Kligman (2010), konstipasi sesudah masa 

neonatus penyebab konstipasi yang paling lazim (90-95%) adalah penahanan 

volunter (konstipasi fungsional) masalah ini sering dimulai saat latihan toilet 

pada bayi tersebut dan peradangan rektum akibat alergi protein susu 

disamping itu pula cara pemberian susu formula (volume dan takaran susu) 

yang tidak sesuai dapat mengakibatkan bayi mengalami konstipasi. Menurut 

Anggeni (2013) berependapat meski bayi bisa menerima susu formula 

namun, sistem pencernaan bayi tidak bisa mengolah susu formula yang 

terlalu kental dengan optimal. Akibatnya, tinja bayi menjadi keras sehingga 

susah buang air besar. Konstipasi biasanya jarang terjadi pada bulan-bulan 

pertama setelah kelahiran dan pada bayi yang minum ASI, karena bayi yang 

minum ASI memiliki pola defekasi yang lebih sering. Selain itu tinja bayi 

yang mendapatkan ASI ditandai oleh dominasi  Bifidobacteria dan hampir 

tidak mengandung bakteri putrefaktif (pembusukan). Keadaan ini disebabkan 

oleh adanya faktor bifidus dalam ASI yang merangsang pertumbuhan 

Bifidobacteria, dengan demikian melindungi bayi dari kuman patogen 

seperti E. Coli, Bacteriodes, dan Clostridium yang sering menyebabkan bayi 

mengalami gangguan pencernaan dan infeksi pada bayi (Suraatmaja, 2010). 



 
 

 

5. Huhungan Jenis kelamin dengan kejadian konstipasi 

Berdasarkan hasil tabulasi silang terlihat bahwa baik bayi laki-laki maupun 

perempuan memiliki peluang yang sama untuk mengalami konstipasi, hal ini 

dibuktika dengan hasil uji chi square dengan nilai p value 0.694 yang berarti 

bahwa jenis kelamin bayi tidak berhungan dengan kejadian konstipasi. Hal 

ini dimungkinkan bahwa secara anatomi tidak terdapat perbedaan antara 

jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.  

 

 

6. Hubungan pekerjaan ibu dengan kejadian konstipasi 

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat dijelaskan bahwa ibu yang tidak 

bekerja sebagian besar bayinya tidak mengalami konstipasi yaitu sebanyak 34 

bayi (70.8%) sedangkan ibu yang bekerja sebagian besar bayinya mengalami 

konstipasi. Hasil uji dengan chi square didapatkan hasil nilai p value 0.022 

yang berarti bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan ibu dengan kejadian 

konstipasi pada bayi 0-6 bulan. Hal ini juga berkaitan dengan pilihan makanan 

(susu) pada ibu yang bekerja maupun tidak bekerja. Mayoritas ibu yang 

bekerja memberika Susu formula sebagai tambahan yaitu sebanyak 9 ibu dari 

12 ibu yang bekerja (75%), dengan alas an ASI tidak cukup, tidak ada waktu 

untuk memerah ASI. 

7. Hubungan Pemberian Susu Formula dengan Kejadian Konstipasi Pada 

Bayi Usia 0-6 Bulan 

Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis berdasarkan tabel 4.6 

diperoleh nilai p Value Chi-Square untuk melihat adanya hubungan antara 

pemberian susu formula dengan kejadian konstipasi pada bayi usia 0-6 bulan 

diperoleh bahwa nilai p Value 0,009 nilai ini lebih kecil dari α = 5% (0,05) 

pada tabel 2x2 maka hipotesis H0 ditolak. Kesimpulannya adalah terdapat 

hubungan antara pemberian susu formula dengan kejadian konstipasi pada 



 
 

bayi usia 0-6 bulan di Posyandu Rw 09 dan Rw 10 wilayah kerja Puskesmas 

Jatiasih Bekasi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurjaman dan Priyanti (2016) 70 responden yang diberikan susu formula 

(100%) yaitu terdiri dari 34 responden (48,6%) mengalami konstipasi. 

Didukung oleh penelitian Fatmawati, dkk (2016) 96,6% (28 responden) 

mengalami konstipasi karena diberikan susu formula sedangkan 3,4% (1 

responden) tidak mengalami konstipasi. Hasil penelitian ini sependapat 

dengan Monica (2013) yang menyatakan bahwa pemberian susu formula 

khusus untuk bayi yang komposisinya mendekati komposisi ASI masih 

menimbulkan efek samping, yang salah satunya adalah konstipasi. 

Kandungan zat besi dan lemak yang tinggi pada beberaoa produk susu 

formula, berpotensi menyebabkan konstipasi. ASI yang mengandung 

komposisi  gizi yang tepat untuk bayi, yang keseluruhan dibutuhkan oleh 

bayi, sehingga dapat dicerna tubuh bayi dengan baik dan tidak menyebabkan 

konstipasi. (Roesli, 2007).  Menurut Anggeni (2013) berpendapat meski bayi 

bisa menerima susu formula namun, sistem pencernaan bayi tidak bisa 

mengolah susu formula yang terlalu kental dengan optimal. Akibatnya, tinja 

bayi yang menjadi keras sehingga susah buang air besar. Berbeda dengan 

ASI karena ASI lebih mudah dicerna oleh bayi karena mengandung enzim-

enzim yang dapat membantu proses pencernaan, antara lain lipase (untuk 

mengurai lemak), amilase (untuk menguraikan karbohidrat), dan protease 

(untuk menguraikan protein).  

Berdasarkan hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan didapatkan 

kesimpulan bahwa bayi yang diberikan susu formula memiliki 2 kali 

kemungkinan besar mengalami konstipasi karena sistem pencernaan yang 

belum sempurna sehingga susah untuk mencerna . Menurut asumsi peneliti 

mengapa masih ada ibu yang memberikan susu formula selain ASI karena 

disebabkan pengetahuan ibu yang masih kurang terhadap dampak negatif 

pemberian susu formula pada bayi usia 0-6 bulan. Sehingga ibu dapat 



 
 

mengetahui asupan gizi yang tepat untuk bayi usia 0-6 bulan adalah 

pemberian ASI sampai usia 6 bulan dan dilanjutkan pemberian M-PASI 

(Makanan Pendamping ASI) sampai usia 24 bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

               BAB V  

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti dengan 

60 responden yaitu orangtua yang memiliki bayi usia 0-6 bulan mengenai 

hubungan pemberian susu formula dengan kejadian konstipasi pada bayi usia 0-6 

bulan di Posyandu Rw 09 dan Rw 10 wilayah kerja Puskesmas Jatiasih Bekasi 

maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

a.  Gambaran karakteristik dari 60 responden (ibu yang memiliki bayi usia 0-6 

bulan) di Rw 09 dan Rw 10 wilayah kerja Puskesmas Jatiasih sebagian besar 

responden  (ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan) adalah ibu rumah tangga 

sebanyak 48 responden (80%). Dan jenis kelamin bayi paling banyak adalah 

laki-laki sebanyak 32 bayi 

b.  Gambaran jumlah bayi yang diberikan susu formula pada bayi usia 0-6 bulan di 

Posyandu Rw 09 dan Rw 10 wilayah kerja Puskesmas Jatiasih dari 60 responden 

yang diberikan susu formula sebanyak 29 responden (48,3%) dan yang diberikan 

ASI Eksklusif 31 responden  (51,7%).  

c. Gambaran bayi yang mengalami konstipasi pada bayi usia 0-6 bulan yang diberikan 

susu formula di posyandu Rw 09 dan Rw 10 wilayah kerja Puskesmas 

d. Terdapat hubungan antara pekerjaan ibu, jenis susu (makanan bayi : Asi/Formula) 

dengan kejadian konstipasi. Sedangkan jenis kelamin bayi tidak berhubungan 

dengan kejadian konstipasi 
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