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ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
DALAM PRAKTIK PEMBERIAN MPASI DINI DENGAN KEJADIAN

DIARE AKUT PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI PUSKESMAS
KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
SALSABILA ARDHANI

Latar Belakang: Diare merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan
kematian pada masa anak-anak di negara berkembang. Diare disebabkan oleh
berbagai faktor salah satunya adalah praktik pemberian MP-ASI yang terlalu dini.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang
mempengaruhi dalam praktik pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-
ASI) dengan kejadian diare pada bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Kemiling Kota
Bandar Lampung.
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian observasi analitik
dengan desain cross sectional sampel dalam penelitian ini adalah semua bayi
berusia 0-6 bulan yang berobat di Puskesmas Rawat Jalan Kemiling Kota Bandar
Lampung pada bulan Februari-Maret 2018 sebanyak 60 bayi dengan teknik
consecutive sampling dan di analisis menggunakan chi square.
Hasil Penelitian: Hasil penelitian dengan uji analisis chi square variabel
dependen dan variabel independen dengan jumlah sampel diare sebanyak 30 bayi
dan tidak diare sebanyak 30 bayi menunjukkan bahwa ada hubungan yang
bermakna antara praktik pemberian MP-ASI dini dengan kejadian diare akut pada
bayi 0-6 bulan dengan p-value 0,049 (<α=0,05), hubungan yang signifikan antara
pengetahuan ibu tentang pemberian MP-ASI dini dengan kejadian diare akut pada
bayi dengan p-value 0,009 (<α=0,05), hubungan yang signifikan antara sosial
budaya terhadap pemberian MP-ASI dini dengan kejadian diare akut pada bayi
dengan p-value 0,007 (<α=0,05), dan hubungan yang signifikan antara informasi
petugas kesehatan tentang pemberian MP-ASI dini dengan kejadian diare akut
pada bayi dengan p-value 0,002 (<α=0,05).
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara faktor-faktor yang
mempengaruhi dalam praktik pemberian MP-ASI dini dengan kejadian diare pada
bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Kemiling Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Makanan pendamping ASI (MP-ASI), diare, bayi



ABSTRACT

THE RELATIONSHIP BETWEEN INFLUENCE FACTORS OF GIVING
EARLY COMPLEMANTARY FOOD PRACTICES WITH OCCURENCE

OF INFANT DIARRHEA AGED 0-6 MONTHS IN KEMILING
COMMUNITY HEALTH CENTER OF BANDAR LAMPUNG CITY

Oleh
SALSABILA ARDHANI

Backround: Diarrhea is a major cause of morbidity and mortality of childhood in
developing countries. There are so many factors that cause of diarrhea, one of
them is giving early complemantary food. The purpose of this research was to
determinated the relationship between influence factors of giving early
complemantary food practices with occurence of infant diarrhea aged 0-6 months
in Kemiling Community Health Center of Bandar Lampung.
Methods: This study used analytic observational design with cross sectional
approach . Population in this research were all the infants aged 0-6 months who
experienced diarrhea occurence in Kemiling Community Health Center of Bandar
Lampung in February-March 2018 with a total of 60 samples, has been taken with
a consecutive sampling technique and analysis by used chi square test .
Results: The results of this research with chi square analysis between independent
and dependent variables showed that there were significant relation between early
complemantary food with occurence of acute diarrhea of infant aged 0-6 months
diarrhea (p=0,049) , the relation between mother’s knowledge of early
breastfeeding and the occurrence of acute diarrhea (p=0,007), the relation between
socio-culture to early breastfeeding with the occurance of acute diarrhea
(p=0,009), and the relation between health worker information about early
breastfeeding with the occurance of acute diarrhea (p=0,002).
Conclusion: There is a significant relationship between influence factors of
giving early complementary food practices with occurence of infant diarrhea aged
0-6 months in Kemiling Community Health Center of Bandar Lampung City.

Keywords: Complementary food, diarrhea, infant
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diare masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang perlu

mendapat perhatian karena angka morbiditas dan mortilitasnya masih tinggi.

Data dari Riskesdas 2010 menyebutkan bahwa penyakit diare dari tahun ke

tahun masih menjadi penyebab utama kematian bayi dan balita di Indonesia

(WHO, 2010). Sekitar lima juta anak di dunia meninggal karena diare,

dimana sebagian besar terjadi di negara berkembang yang separuhnya terjadi

di Afrika dan Asia Selatan, termasuk Indonesia (WGO, 2009).

Diare seringkali dianggap sebagai penyakit ringan, sementara di tingkat

global dan nasional menunjukkan sebaliknya. Diare ini seringkali

menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah. Indonesia merupakan

negara yang masih berkembang dan diare sebagai penyebab kematian ke-2

terbesar pada balita (Widoyono, 2011).

Perkiraan jumlah kasus diare di Bandar Lampung pada tahun 2013 sebanyak

19.521 kasus, dengan kasus diare ditangani sekitar 14.555 kasus (74,6%).

Jumlah ini lebih rendah dibandingkan jumlah penderita diare 2012 yaitu

18.308, dan pada tahun 2013 ini pula ditemukan kematian akibat diare
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sebanyak 3 kasus kematian yang semuanya terjadi pada usia balita. Pada

tahun 2014 jumlah perkiraan diare meningkat dibanding tahun 2013 adalah

20.559 kasus dengan kasus yang ditangani sebanyak 17.957 kasus (87,3%).

Dari 10 besar penyakit di Puskesmas Bandar Lampung, diare dan radang

saluran pencernaan menempati urutan ke-6 (Dinkes Bandar Lampung, 2014).

Puskesmas Kemiling berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Kemiling Bandar

Lampung. Bayi di Puskesmas Kemiling Bandar Lampung pada tahun 2016-

2017 terdiri dari 427 bayi laki-laki dan 306 bayi perempuan. Pada tahun 2016

di Puskesmas Kemiling tercatat bahwa penyakit diare merupakan penyakit

tersering yang dialami oleh bayi berusia 0-6 bulan. Pada 3 bulan terakhir

didapatkan data sekitar 63 bayi yang mengalami kejadian diare (Puskesmas

Kemiling, 2017).

Penyebab diare pada bayi 0-6 bulan salah satunya adalah mengonsumsi susu

formula dan makanan tertentu (Bodhidatta et al.,2012). Hal ini dikarenakan

akibat pemberian susu formula yang tidak higienis sehingga bisa

terkontaminasi oleh bakteri dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang

terlalu dini (Nutrisiani, 2010).

Praktik pemberian makanan pada bayi di Indonesia masih banyak yang belum

sesuai dengan umumnya, terutama di daerah pedesaan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pada masyarakat pedesaan di Indonesia pada umumnya
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memberikan pisang (57,3%) kepada bayinya sebelum usia 4 bulan (Wawan,

2010).

Terdapat berbagai penelitian yang menggambarkan bahwa pemberian MP-

ASI pada anak usia 0-6 bulan mempunyai hubungan yang kuat dengan

kejadian diare dan merupakan faktor risiko kejadian diare. Bayi yang sudah

diberikan MP-ASI secara dini dapat meningkatkan risiko diare lebih besar

dibandingkan dengan bayi yang tidak diberikan MP-ASI dini

(Nutrisiani,2010).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Maharani, didapatkan hasil bahwa

terdapat hubungan antara pemberian MP-ASI dini dengan kejadian diare yang

dilakukan pada bayi berusia 0-12 bulan di Kecamatan Dampal Utara, Tolitoli,

Sulawesi Utan ra. Bayi yang mendapatkan MP-ASI dini mempunyai peluang

yang lebih tinggi untuk mengalami diare (Maharani et al.,2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Ogbo, juga mengatakan bahwa ada pengaruh

pemberian MP-ASI pada bayi kurang dari 6 bulan dengan kejadian diare oleh

karena tradisi dan kepercayaan masyarakat, seperti memberikan nasi atau

pisang sebelum 6 bulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa banyak ibu yang

menganggap dengan diberikannya makanan tambahan akan berdampak baik

untuk bayi (Ogbo et al.,2017).
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Secara teoritis banyak faktor yang melatar belakangi munculnya masalah

praktik pemberian MP-ASI dini. Teori yang erat kaitannya dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam praktik pemberian MP-ASI dini pada bayi

adalah teori yang dikemukakan oleh Wawan. Wawan mengemukakan

analisisnya tentang faktor pengetahuan, pendidikan, dan sosial budaya

(Wawan, 2010).

Berdasarkan latar belakang tersebut dan belum pernahnya dilakukan

penelitian ini di Bandar Lampung, maka peneliti tertarik untuk meneliti

hubungan antara faktor- faktor yang mempengaruhi dalam pemberian MP-

ASI dini dengan kejadian diare pada bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas

Kemiling Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

Apakah terdapat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi dalam

praktik pemberian MP-ASI dini dengan kejadian diare akut pada bayi usia 0-

6 bulan di Puskesmas Kemiling Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingindicapai oleh penulis pada saat melakukan

penelitian:
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1.3.1 Tujuan Umum

1. Mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi

dalam praktik pemberian MP-ASI dini dengan kejadian diare akut

di Puskesmas Kemiling Kota Bandar Lampung.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis hubungan pemberian MP-ASI dini dengan kejadian

diare akut.

2. Menganalisis hubungan pengetahuan ibu tentang pemberian MP-

ASI dini dengan kejadian diare akut.

3. Menganalisis hubungan sosial budaya terhadap pemberian MP-

ASI dini dengan kejadian diare akut.

4. Menganalisis hubungan informasi petugas kesehatan tentang

pemberian MP-ASI dini dengan kejadian diare akut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Peneliti

1.4.1.1 Peneliti dapat memanfaatkan ilmu yang didapat selama

pendidikan dan menambah pengetahuan serta pengalaman

dalam membuat penelitian ilmiah.

1.4.1.2 Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai hubungan

antara pemberian MP-ASI dini dengan kejadian diare akut.
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1.4.2 Bagi Institusi Kesehatan

Memberikan program untuk memberi pengetahuan kepada ibu tentang

pemberian MP-ASI dalam upaya pencegahan diare akut.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk edukasi pemberian MP-ASI dini

terhadap kejadian diare akut pada bayi 0-6 bulan sehingga dapat

dicegah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyakit Diare

2.1.1 Definisi Penyakit Diare

Diare adalah buang air besar lembek atau cair dapat berupa yang

frekuensinya lebih sering dari biasanya (biasanya tiga kali atau lebih

dalam sehari) (Depkes RI, 2011). Menurut Widjaya, diare diartikan

sebagai buang air encer lebih dari empat kali sehari, baik disertai

lendir dan darah maupun tidak. Hingga kini diare masih menjadi child

killer (pembunuh anak-anak) (Widjaya, 2012). Semua kelompok usia

diserang oleh diare, baik balita, anak-anak dan orang dewasa, tetapi

penyakit diare berat dengan kematian yang tinggi terutama terjadi

pada bayi dan anak balita (Zubir, 2009).

2.1.2 Etiologi Diare

Menurut Widjaya, diare disebabkan oleh infeksi, malabsorpsi

(gangguan penyerapan zat gizi), makanan dan faktor psikologis

(Widjaya, 2012).

Berikut merupakan etiologi diare :
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a. Infeksi

Infeksi pada saluran pencernaan merupakan penyebab utama diare

pada anak. Jenis-jenis infeksi yang umumnya menyerang antara

lain: (Thielman et al., 2014).

a. Infeksi oleh bakteri : Escherichia coli, Salmonella thyposa,

Vibriocholerae (kolera), dan serangan bakteri lain yang jumlahnya

berlebihan dan patogenik seperti pseudomonas.

b. Infeksi basil (disentri).

c. Infeksi virus rotavirus.

d. Infeksi parasit oleh cacing (Ascaris lumbricoides).

e. Infeksi jamur (Candida albicans).

f. Infeksi akibat organ lain, seperti radang tonsil, bronchitis, dan

radang tenggorokan.

g. Keracunan makanan.

b. Malabsorpsi

Malabsorpsi dibagi menjadi dua yaitu malabsorpsi karbohidrat dan

lemak. Malabsorpsi karbohidrat adalah kepekaan terhadap

lactoglobulis dalam susu formula yang dapat menyebabkan diare.

Gejalanya dari malabsorpsi karbohidrat berupa diare berat, tinja

berbau sangat asam, dan sakit di daerah perut. Sedangkan

malabsorpsi lemak, terjadi bila dalam makanan terdapat lemak

yang disebut trigliserida. Trigliserida, dengan bantuan kelenjar

lipase, mengubah lemak menjadi partikel yang siap diabsorpsi usus.
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Jika tidak ada lipase dan terjadi kerusakan mukosa usus, diare

dapat muncul karena lemak tidak terserap dengan baik (Thapar et

al., 2013).

c. Makanan

Makanan yang mengakibatkan diare adalah makanan yang

tercemar, basi, beracun, terlalu banyak lemak, mentah (sayuran)

dan kurang matang. Makanan yang terkontaminasi jauh lebih

mudah mengakibatkan diare pada anak-anak balita (Soriano et al.,

2012).

2.1.3 Klasifikasi Diare

Menurut WHO diare terbagi atas diare akut dan persisten. Diare akut

dimulai secara tiba-tiba dan dapat berlanjut selama beberapa hari. Hal

ini disebabkan oleh infeksi usus (WHO,2012). Menurut Daldiyono

diare diklasifikasikan berdasarkan: (Daldiyono, 2009).

a. Lama waktu diare : diare akut apabila diare berlangsung kurang

dari 15 dan kronik bila diare berlangsung 15 hari lebih.

b. Mekanisme patofisiologi : dibagi menjadi osmotik, sekretorik dll.

c. Berat ringan diare

d. Penyebabnya : infeksi atau non infeksi.

e. Organik atau fungsional.
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2.1.3.1 Diare Akut

Diare akut adalah buang air besar dengan frekuensi yang

meningkat dan konsistensi tinja yang lebih lembek atau cair dan

bersifat mendadak dan berlangsung dalam waktu kurang dari dua

minggu atau kurang dari 14 hari. Lebih dari 90% penyebab diare

akut adalah agen penyebab infeksi dan akan disertai dengan

muntah, demam dan nyeri pada abdomen. 10% lagi disebabkan

oleh pengobatan, intoksikasi, iskemia dan kondisi lain (Thielman

et al., 2014).

2.1.3.2 Diare Kronis dan Persisten

Diare kronis dan diare persisten seringkali dianggap suatu kondisi

yang sama. Ghishan menyebutkan diare kronis sebagai suatu

episode diare lebih dari 2 minggu, sedangkan kondisi serupa yang

disertai berat badan menurun atau sukar naik didefinisikan penulis

lain sebagai diare persisten (Ghishan et al.,2009).

Definisi diare kronis menurut Bhutta adalah episode diare lebih

dari 2 minggu, sebagian besar disebabkan diare akut

berkepanjangan akibat infeksi, sedangkan definisi menurut The

American Gastroenterological Association adalah episode diare

lebih dari 4 minggu, dengan etiologi non-infeksi. Bervariasinya

definisi ini disebabkan perbedaan kejadian diare kronik dan
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persisten di negara berkembang dan negara maju, dimana infeksi

merupakan latar belakang tertinggi di negara berkembang,

sedangkan penyebab non-infeksi lebih banyak dibicarakan dan

dideteksi di negara maju (Bhutta et al., 2013).

Di lingkungan masyarakat gastrohepatologi anak di Indonesia

digunakan pengertian bahwa ada 2 jenis diare lebih dari 14 hari,

yang juga menggunakan istilah diare kronis dan diare persisten

secara berbeda. Meskipun belum ada definisi yang membedakan

antara diare persisten dan kronik secara jelas, namun karena

pentingnya kesepakatan penamaan, dalam modul

Gastrohepatologi Anak (Juffrie et al.,2009) dan Buku Ajar Diare

IDAI Gastrohepatologi, digunakan definisi diare persisten untuk

yang mempunyai dasar etiologi infeksi, dan diare kronis untuk

yang mempunyai dasar etiologi non-infeksi (IDAI, 2011).

2.1.3.3 Diare Osmotik

Pada diare osmotik didapatkan substansi intraluminal yang tidak

dapat diabsorpsi dan menginduksi sekresi cairan. Biasanya

keadaan ini berhubungan dengan terjadinya kerusakan dari

mukosa saluran cerna. Akumulasi dari zat yang tidak dapat

diserap, misalnya magnesium (laksan, antasid), karbohidrat atau

asam amino lumen usus di dalam lumen usus menyebabkan
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peningkatan tekanan osmotik intraluminal, sehingga terjadi

pergeseran cairan plasma ke intestinal (McQuaid et al., 2009).

Akumulasi karbohidrat merupakan salah satu contoh dari tipe

diare ini dan paling sering terjadi. Karbohidrat seperti laktosa,

sukrosa, glukosa dan galaktosa dalam jumlah cukup besar di

intestional dapat disebabkan oleh gangguan transportasi baik

kongenital maupun dapatan. Misalnya pada laktosa intoleransi,

terjadi penurunan fungsi enzim laktase dari brush border usus

halus. Laktosa tidak dapat dipecah sehingga tidak diabsorpsi.

Laktosa yang tidak tercerna menarik air ke dalam lumen sehingga

terjadilah diare. Defisiensi enzim laktase dapat terjadi secara

primer maupun sekunder (Ahs et al.,2010).

Berkurangnya atau tidak adanya enzim pankreatik dan gangguan

asam empedu dapat menjadi salah satu penyebab diare osmotik,

contohnya pada Crohn disease di ileum terminal. Pada penyakit

ini, ileum terminal tidak dapat mengabsorpsi asam empedu

dengan baik sehingga mengakibatkan berkurangnya cadangan

empedu dan mengganggu penyerapan lemak. Timbunan lemak

yang tidak terabsorpsi akan meningkatkan tekanan osmotik

intraluminal dan akhirnya menimbulkan diare (McQuaid et al.,

2009).
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Pada penyakit celiac, terjadi penumpukan vili-vili sepanjang usus

halus sebagai akibat respon imun terhadap antigen. Penumpukan

vili ini mengakibatkan gangguan penyerapan dan menimbulkan

terjadinya diare. Atrofi mikrovili kongenital, terjadi penurunan

fungsi absorpsi karena adanya gangguan perkembangan brush

border secara genetik. Gangguan motilitas (waktu transit di

intestinal terlalu cepat) menyebabkan penyerapan tidak adekuat

dan menimbulkan zat tak terserap di dalam usus, contohnya pada

irritable bowel syndrome, hyperthyroidism, dan pseudo-

obstruction. Karakteristik dari diare osmotik adalah diare akan

membaik bila penderita dipuasakan atau membatasi asupan (AAP,

2009).

2.1.3.4 Diare Sekretorik

Diare sekretorik mempunyai karakteristik adanya peningkatan

kehilangan banyak air dan elektrolit dari saluran pencernaan.

Diare sekretorik terjadi karena adanya hambatan absorpsi Natrium

(Na) oleh vilus entrosit serta peningkatan sekresi Chlorine (Cl)

oleh kripte. Natrium masuk ke dalam sel saluran cerna dengan 2

mekanisme pompa Natrium, yang memungkinkan terjadi

pertukaran Natrium-glukosa, Natrium-asam amino, Natrium-

Hidrogen dan proses elektrogenik melalui Natrium channel.

Chlorine masuk ke dalam ileum melalui pertukaran Chlorine atau

Bikarbonat. Peningkatan sekresi intestinal diperantarai oleh
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hormon Vasoactive Intestinal Polypeptide (VIP), toksin dari

bakteri (E.coli, Cholera) dan obat-obatan yang dapat

mengaktivasi adenil siklase melalui rangsangan pada protein G

enterosit sehingga terjadi peningkatan Adenoma Monofosfat Siklik

(cAMP) intraseluler pada mukosa intestinal akan mengaktifasi

protein signalling tertentu, akan membuka channel chlorine.

Stimulasi sekresi chlorine merupakan respon pada toksin Cholera

atau cholera-like toxin yang diperantarai oleh peningkatan

konsentrasi cAMP (Vargas et al., 2009).

Enterotoksin lain akan meningkatkan sekresi intestinal dengan

meningkatkan Guanosin Monofosfat Siklik (cGMP) atau

konsentrasi kalsium intraseluler. Nitric-oxside diduga berperanan

dalam pengendalian sekresi chlorine. Peningkatan sekresi pada

sel kripte dengan hasil akhir berupa peningkatan sekresi cairan

yang melebihi kemampuan absorpsi maksimum dari kolon dan

berakibat adanya diare. Pada diare sekretorik biasanya

pengeluaran tinja dalam jumlah besar, menetap meskipun

dipuaskan dan memiliki komposisi elektrolit yang isotonik.

Osmolalitas tinja isotonik dengan plasma. Tipe diare ini banyak

terjadi pada diare yang disebabkan oleh infeksi, misalnya akibat

enterotoksin Cholera, E.coli, dll (Bhatnagar et al., 2010).
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Secara skematik perbedaan tipe diare osmotik dan sekretorik

dapat di lihat dalam gambar 1 di bawah ini :

Gambar 1. Skema diare osmotik dan sekretorik (Antonio, et al., 2011)

2.1.4 Patogenesis Diare

Diare dapat terjadi melalui cara faecal-oral yaitu melalui makanan atau

minuman yang tercemar bakteri, virus atau kontak langsung dengan

penderita atau tidak langsung melalui lalat ( melalui 5F = faeces, flies,

food, fluid, finger) (Ahs et al.,2010). Berikut merupakan patogenesis oleh

virus dan bakteri :

1. Virus

Virus masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang

terkontaminasi dan masuk ke enterosit (sel epitel usus halus) sehingga

terjadi infeksi dan kerusakan vili usus halus. Enterosit rusak diganti

oleh enterosit baru (kuboid atau sel epitel gepeng yang belum matang).
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Vili usus atropi sehingga tidak dapat mengabsorbsi makanan dan cairan

dengan baik yang menyebabkan tekanan koloid osmotik usus

meningkat, motilitas pun meningkat dan terjadi diare (AAP, 2009).

2. Bakteri

a. Bakteri invasif (Salmonella, Shigella, E.coli invasif,

Champylobacter) menginvasi sel mukosa usus halus terjadi reaksi

sistemik (demam, kram perut) dan bisa sampai terdapat darah

dalam tinja (Bhatnagar al., 2010).

b. Bakteri non-invasif (Vibrio cholerae, E.coli patogen) masuk

lambung lalu masuk ke duodenum dan berkembang biak

diduodenum, kemudian bakteri akan mengeluarkan enzim yaitu

enzim mucinase. Eznim mucinase menyebabkan bakteri masuk ke

membran dan mengeluarkan subunit A dan B, kemudian bakteri

mengeluarkan cAMP serta merangsang sekresi cairan usus,  hal ini

menghambat absorbsi tanpa menimbulkan kerusakan sel epitel.

Kejadian diatas menyebabkan volume usus meningkat serta

dinding usus teregang sehingga terjadinya diare (Vargas et al.,

2009).
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Gambar 2. Skema patogenesis diare akibat bakteri (Gianella, 2009).

2.1.5 Patofisiologi Diare

1. Malabsorpsi asam empedu dan lemak

Diare tipe ini didapatkan pada gangguan produksi micelle empedu dan

penyakit-penyakit saluran bilier dan hati (Thapar et al., 2013).

2. Defek sistem pertukaran anion/transport elektrolit aktif di enterosit

Diare tipe ini disebabkan adanya hambatan mekanisme transport aktif

natrium-kalium adenosin trifosfatase (NA+ K+ ATPase) di enterosit

dan absorpsi natrium dan air yang abnormal (Mary et al., 2017).

Ingest organism

Intestinal colonization and cellular adherence

Mucosal invasion Toxin production

Villous cell destruction Cytotoxin/enterotoxin

Impaired sodium
absorption

Stimulate chloride secretion

Diarrhea
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3. Motilitas dan waktu transit usus yang abnormal

Hipermotilitas dan iregularitas motilitas usus menyebabkan absorpsi

yang abnormal di usus halus. Penyebabnya antara lain: diabetes

mellitus, pasca vagotomi, hipertiroid (Thapar et al., 2013).

4. Gangguan permeabilitas usus

Permeabilitas usus abnormal karena adanya kelainan morfologi

membran epitel spesifik pada usus halus (Budi, 2010).

5. Inflamasi

Proses inflamasi di usus halus dan kolon menyebabkan diare. Akibat

kehilangan sel epitel dan kerusakan tight junction, tekanan hidrostatik

dalam pembuluh darah dan limfatik menyebabkan air, elektrolit, mukus,

protein dan seringkali sel darah merah dan sel darah putih menumpuk

dalam lumen (McQuaid et al., 2009).

2.1.6 Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Diare

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit diare akut

antara lain :

2.1.6.1 Faktor lingkungan

a. Sumber air minum

Air merupakan hal yang sangat penting bagi manusia.

Kebutuhan manusia akan air sangat komplek antara lain untuk

minum, masak, mencuci, mandi dan sebagainya. Di antara

kegunaan-kegunaan air tersebut, yang sangat penting adalah

kebutuhan untuk minum. Oleh karena itu, untuk keperluan
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minum (termasuk untuk memasak) air harus mempunyai

persyaratan khusus agar air tersebut tidak menimbulkan

penyakit bagi manusia termasuk diare (Barlett et al., 2010).

Penyebab diare pada manusia erat kaitannya dengan kualitas

fisik air yang mereka konsumsi untuk minum dalam kehidupan

sehari-hari. Menggunakan air minum yang tercemar dalam hal

ini air yang sudah tercemar dari sumbernya atau pada saat

disimpan dirumah dapat menyebabkan diare. Jadi, kualitas

fisik air yang dilihat dari indikator bau, rasa, kekeruhan, suhu,

warna, dan jumlah zat padat yang terlarut, secara langsung

dapat memicu kandungan bakteriologis dan bahan kimia dalam

air. Kejadian ini dapat disebabkan oleh kontaminasi bahan-

bahan kimia dengan organisme tertentu, terutama jika

konsentrasi bahan tersebut dalam dosis yang tinggi, maka

dapat menyebabkan diare (Notoatmodjo, 2009).

Sumber air minum yang akan dikonsumsi walaupun telah

dimasak hingga mendidih tetapi sumber air minum tidak

mendapatkan proses pengolahan sebelumnya yaitu proses

penyaringan, pengendapan, dan disinfeksi dapat terjadi

pencemaran kembali saat melakukan penyimpanan air minum

ke  wadahnya, sehingga  air sisa galon yang tergenang pada

dispenser dapat menjadi tempat pertumbuhan bakteri serta
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udara sekitar yang mengandung mikroorganisme dapat

berkontak dengan air tersebut sehingga memperbesar

terjadinya pencemaran kembali. Udara mengandung bakteri

gram negatif dimana bakteri tersebut lebih mudah beradaptasi

dengan lingkungan sekitar sehingga untuk terjadinya

pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri lebih cepat

daripada bakteri gram positif (Danquah et al., 2014).

b. Tempat tinggal

Sebagian masyarakat kumuh adalah masyarakat

berpenghasilan rendah dengan kemampuan ekonomi

menengah ke bawah di anggap sebagai sumber

ketidakteraturan dan ketidakpatuhan terhadap norma-norma

sosial. Daerah ini sering dipandang potensial menimbulkan

banyak masalah perkotaan, karena dapat merupakan sumber

timbulnya berbagai perilaku menyimpang, seperti kejahatan,

dan sumber penyakit. Wajah perkotaan menjadi memburuk dan

kotor, planologi penertiban bangunan sukar dijalankan,

terjadinya bencana baik banjir, kebakaran, dan dari segi

kesehatan banyak penyakit yang ditimbulkan akibat pola hidup

yang tidak sehat. Lingkungan kotor, bau dan becek karena

tidak tersedianya sarana dan utilitas, selain itu berkurangnya

tempat resapan air atau ruang terbuka hijau akibat

pembangunan permukiman pada ruang yang ilegal. Kondisi
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lingkungan yang buruk tersebut merupakan salah satu faktor

meningkatnya kejadian diare karena status kesehatan suatu

lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran,

dan penyediaan air bersih. Hal ini dapat menyebabkan masalah

kesehatan lingkungan yang besar karena dapat menyebabkan

mewabahnya penyakit diare dan mempengaruhi kondisi

kesehatan masyarakat (Wawan, 2010).

Syarat rumah yang sehat, salah satunya jenis lantai rumah tidak

berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim

hujan. Apabila perilaku penghuni rumah tidak sesuai dengan

norma-norma kesehatan, maka akan menyebabkan terjadinya

penularan penyakit termasuk diare (Notoatmodjo, 2009).

2.1.6.2 Faktor Perilaku

Faktor perilaku yang dapat menyebabkan kuman enterik dan

meningkatkan risiko terjadinya diare (Depkes RI, 2011). Perilaku-

perilaku itu antara lain:

a. Kebiasaan Mencuci Tangan

Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan perorangan

yang penting dalam penularan kuman diare adalah mencuci

tangan. Mencuci tangan dengan sabun, terutama sesudah

buang air besar, sesudah membuang tinja anak, sebelum

menyiapkan makanan, sebelum menyuapi makan anak dan
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sebelum makan, mempunyai dampak dalam kejadian diare

(Riskesdas, 2013). Mencuci tangan yang baik dan benar dapat

menurunkan angka kejadian diare sebesar 47%. Perilaku ibu

yang diharapkan adalah mencuci tangan dengan sabun,

terutama sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja

anak, sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyuapi

makan anak dan sebelum makan. Serta perilaku mencuci

tangan itu sendiri harus dilakukan dengan menggunakan air

bersih yang mengalir dan sabun (Depkes RI, 2011).

Kebersihan diri pada ibu dan balita terutama dalam hal

perilaku mencuci tangan setiap makan. Dimana sebagian besar

kuman infeksi diare ditularkan melalui jalur fecal oral. Mereka

dapat ditularkan dengan memasukkan kedalam mulut, cairan

atau benda yang tercemar dengan tinja, misalkan dari air

minum dan makanan. Kebiasaan yang berhubungan dengan

kebersihan adalah bagian penting dalam penularan kuman

diare, dengan mengubah kebiasaan tidak mencuci tangan

menjadi mencuci tangan dapat memutuskan penularan.

Mencuci tangan dengan sabun terutama sesudah buang air

besar dan sebelum menyiapkan makanan dan minuman, telah

dibuktikan memiliki dampak dalam kejadian diare dan menjadi

sasaran utama pendidikan tentang kebersihan. Penularan 14-
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48% terjadianya diare diharapkan sebagai hasil pendidikan

tentang kesehatan dan perbaikan kebiasaan (Burton, 2011).

b. Pemberian MP-ASI Dini

Pemberian MP-ASI dini oleh ibu sama saja dengan membuka

pintu gerbang masuknya berbagai jenis kuman. Belum lagi jika

tidak disajikan higienis sehingga bisa menjadi penyebab

terjadinya berbagai penyakit termasuk diare. Hasil riset dari

peneliti (Soraya, 2009) di Indonesia menunjukkan bahwa bayi

yang mendapatkan MP-ASI sebelum bayi berusia 6 bulan,

lebih banyak terserang diare, sembelit, batuk-pilek, dan panas

dibandingkan bayi yang hanya mendapatkan ASI eksklusif.

Pemberian MP-ASI pada bayi kurang dari 6 bulan juga

merupakan bentuk pola pemberian makan yang salah, karena

saluran cerna pada bayi kurang dari 6 bulan belum cukup

sempunra untuk mencerna makanan berat (Luby et al., 2009).

2.1.6.3 Faktor Infeksi

Faktor ini dapat diawali adanya mikroorganisme (kuman) yang

masuk  dalam saluran pencernaan yang kemudian berkembang

dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat menurunkan

daerah permukaan usus. Selanjutnya terjadi perubahan kapasitas

usus yang akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi usus dalam

absorbsi cairan dan elektrolit. Atau juga dikatakan adanya toksin
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bakteri akan menyebabkan sistem transport aktif dalam usus

sehingga sel mukosa mengalami iritasi yang kemudian sekresi

cairan dan elektrolit akan meningkat (Widjaya,2012). Infeksi

Enteral merupakan infeksi yang terjadi dalam saluran pencernaan

dan merupakan penyebab utama terjadinya diare. Infeksi enteral

meliputi:

a. Infeksi bakteri : Vibrio, E.coli, Salmonella, Shigella,

Compylobacter, Yersenia dan Aeromonas.

b. Infeksi virus : Enterovirus (Virus enteric cytopathic human

orphan (ECHO), Coxsackie dan Poliomyelitis, Adenovirus,

Rotavirus dan Astrovirus).

c. Infeksi parasit : Cacing (Ascaris, Trichuris, Oxyuris, dan

Strongylodies), Protozoa (Entamoeba histolytica, Giardia

lamblia, dan Trichomonas homonis), dan jamur (Candida

albicans).

Infeksi parenteral yaitu infeksi dibagian tubuh lain diluar alat

pencernaan, seperti Otitis Media Akut (OMA), Tonsilofaringitis,

Bronkopneumonia, Ensefalitis dan sebagainya. Keadaan ini

terutama pada bayi dan anak dibawah dua tahun (Thielman et al.,

2014).
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2.1.6.4 Faktor Makanan

Makanan basi, beracun, dan alergi terhadap makanan dapat

menjadi faktor penyebab terjadinya diare. Contoh alergi terhadap

makanan yaitu alergi terhadap laktosa, makanan yang

mengandung lemak tinggi dan makanan terlalu pedas atau terlalu

banyak serat dan kasar. Makanan yang terkontaminasi oleh

bakteri dan tidak higienis dapat menyebabkan terjadinya diare,

serta cara penyimpanan makanan yang kurang baik juga dapat

memicu diare (Soriano et al., 2012)

2.2 MP-ASI

2.2.1 Definisi MP-ASI

MP-ASI adalah makanan tambahan yang diberikan ke bayi selain

ASI setelah bayi berusia 6 bulan sampai bayi berusia 24 bulan

(Sulistyoningsih, 2011). MP-ASI diberikan untuk memenuhi

kebutuhan energi dan gizi pada bayi yang tidak tercukupi oleh ASI

(Supariasa, 2010) .

2.2.2 MP-ASI dini

MP-ASI  dini adalah memberikan makanan selain ASI sebelum

bayi berusia 6 bulan (Scholtens et al., 2010). MP-ASI yang terlalu

dini (sebelum bayi berusia 6 bulan) dapat menurunkan konsumsi

ASI dan meningkatkan terjadinya gangguan pencernaan yaitu diare

(Rebhan et al., 2009).
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2.2.3 Dampak MP-ASI dini

Pemberian MP-ASI dini dapat mengakibatkan dampak negatif

sebagai berikut :

a. Produksi ASI menurun. Hal ini disebabkan karena bayi yang

sudah kenyang dengan MP-ASI, maka frekuensi menyusu bayi

menjadi lebih jarang.

b. Bayi mudah alergi terhadap zat makanan tertentu.

c. Terjadi malnutrisi atau gangguan pertumbuhan anak. Bila

makanan yang diberikan kurang bergizi dapat mengakibatkan

anak menderita KEP (Kurang Energi Protein) dan dapat terjadi

obesitas bila makanan yang diberikan mengandung kalori yang

terlalu tinggi (Thapar et al., 2013).

d. Bayi lebih sering menderita diare karena MP-ASI

terkontaminasi oleh bakteri dan saluran cerna yang belum

sempurna (Vargas et al., 2009).

2.2.4 Patogenesis Diare pada Pemberian MP-ASI Dini

Pemberian MP-ASI harus dimulai saat bayi berusia 6 bulan, karena

sebelum usia 6 bulan, enzim pencernaan bayi belum sempurna

sehingga bayi belum dapat mencerna zat tepung dan belum sempurna

mencerna protein. Akibatnya, enzim yang berfungsi melapisi protein

makanan penyebab alergi belum cukup diproduksi, sehingga protein

yang masuk ke dalam sel-sel usus akan merangsang reaksi alergi dan

intoleransi (Victor et al., 2013).
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Pada usia 6 bulan, daya imunitas bayi juga belum sempurna.

Akibatnya, pemberian makanan sebelum 6 bulan mengandung kuman-

kuman untuk masuk ke dalam tubuh bayi. Bayi menjadi lebih mudah

sakit, serta mudah menderita diare (Lamberti et al., 2011).

2.2.5 Faktor-faktor yang Berperan Dalam Praktik Pemberian MP-ASI

Dini

a. Pengetahuan

Ibu dengan pendidikan rendah mampu diharapkan sudah mampu

mencari, menerima dan menyerap informasi dengan baik namun

kenyataannya ibu dengan pendidikan rendah masih banyak yang

memberikan MP-ASI dini, hal ini dapat dikarenakan bahwa

pengetahuan tidak selalu diperoleh dari pendidikan formal tapi bisa

melalui pendidikan nonformal maupun media massa dan

elektronik. Pada masa sekarang banyak media massa maupun

elektronik menayangkan informasi yang membuat ibu tertarik

sehingga akan mempengaruhi pengetahuan ibu dalam pemberian

MPASI Dini. Jika dilihat dari segi penampilan, dengan

pengetahuan yang baik mereka akan lebih memilih memberikan

MP-ASI dini dikarenakan ibu takut dengan menyusui bayinya akan

membuat payudaranya kendor terlebih lagi pada ibu yang bekerja

sehingga ia akan lebih memperhatikan penampilannya (Wawan,

2010).
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b. Pengalaman

Ibu yang sudah pernah mempunyai anak lebih dari satu cenderung

akan memiliki pengalaman yang cukup dalam mengasuh anaknya

termasuk dalam hal pemberian MP-ASI dini, kemungkinan ibu

sebelumnya sudah pernah memberikan MP-ASI dini namun tidak

terjadi masalah pada bayinya sehingga ibu akan membawa

pengalaman itu untuk diterapkan pada anak selanjutnya (Toruntju,

2010).

c. Sosial Budaya

Perilaku ibu dalam pemberian MP-ASI dini juga dipengaruhi oleh

sosial budaya setempat dimana terdapat kepercayaan, adat istiadat

maupun kebiasaan masyarakat setempat, dalam adat istiadat jawa

ada tradisi 3 bulanan dimana bayi diberikan bubur susu ataupun

pisang kerok karena bayi dianggap sudah mampu untuk menerina

MP-ASI saat upacara 3 bulanan tersebut. Selain itu orang tua

memberikan MP-ASI dini karena menurut mereka bayi yang sering

menangis walaupun sudah diberi ASI menunjukkan bayi masih

lapar sehingga harus diberi makananan tambahan selain ASI seperti

pisang ataupun nasi yang dilumatkan (Sander, 2009).
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d. Petugas Kesehatan

Petugas kesehatan sebagai educator peran ini dilaksanakan dengan

membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan

kesehatan, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari klien

setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Namun saat ini masih

banyak ibu yang memberikan MP-ASI dini hal ini dapat

dikarenakan kurangnya pemantauan dari petugas kesehatan dalam

pemberian informasi mengenai MP-ASI dini ataupun tidak ada

langkah lanjutan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam

penyelesaian masalah MP-ASI dini, selain itu luasnya jangkauan

wilayah kerja petugas kesehatan disertai dengan jumlah penduduk

yang banyak sedangkan jumlah petugas kesehatan itu sendiri tidak

sesuai dengan luas wilayah sehingga penanganan dan pemantauan

oleh petugas pun tidak akan maksimal (Toruntju, 2010).

e. Informasi

Pada saat ini, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga

cepatnya akses informasi sehingga ibu akan cenderung meniru

apapun informasi yang ia dapatkan sehingga mempengaruhi

pengetahuannya, selain itu banyaknya iklan-iklan susu formula dan

informasi makanan tambahan yang ada di berbagai media dengan

menawarkan berbagai keunggulan akan mempengaruhi

pengetahuan ibu untuk pemberian MP-ASI dini karena mereka
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beranggapan susu formula lebih baik dari ASI dan ASI saja tidak

cukup untuk memenuhi kebutuhan bayinya (Wawan, 2010).



31

2.3 Kerangka Teori

Keterangan :

= Variabel yang tidak diteliti

= Variabel yang diteliti

Gambar 3. Kerangka Teori (Ahs et al.,2010), (Bhatnagar al., 2010).

2.4 Kerangka Konsep

Gambar 4. Kerangka Konsep

Faktor Perilaku :
a. Kebiasaan ibu dalam mencuci tangan

Praktik
b. Pemberian

MP-ASI dini

Diare Akut

Variabel bebas Variabel terikat

Pemberian MP-ASI dini

Pengetahuan

Petugas Kesehatan

Sosial Budaya

Faktor Lingkungan :
a. Sumber air

minum
b. Tempat tinggal

Faktor Infeksi :
a. Bakteri
b. Virus
c. Parasit

Pengetahuan
Pemberian MP-ASI
dini

Petugas Kesehatan

Sosial Budaya

Diare Akut
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2.5 Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Ha :

1. Terdapat hubungan antara pemberian MP-ASI dini dengan

kejadian diare akut pada bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas

Kemiling Bandar Lampung.

2. Terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang MP-ASI dini

dengan kejadian diare akut pada bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas

Kemiling Bandar Lampung.

3. Terdapat hubungan antara sosial budaya terhadap MP-ASI dini

dengan kejadian diare akut pada bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas

Kemiling Bandar Lampung.

4. Terdapat hubungan antara informasi petugas kesehatan tentang

MP-ASI dini dengan kejadian diare akut pada bayi usia 0-6 bulan

di Puskesmas Kemiling Bandar Lampung.

b. Ho :

1. Tidak terdapat hubungan antara pemberian MP-ASI dini dengan

kejadian diare akut pada bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas

Kemiling Bandar Lampung.

2. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang MP-ASI

dini dengan kejadian diare akut pada bayi usia 0-6 bulan di

Puskesmas Kemiling Bandar Lampung.
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3. Tidak terdapat hubungan antara sosial budaya terhadap MP-ASI

dini dengan kejadian diare akut pada bayi usia 0-6 bulan di

Puskesmas Kemiling Bandar Lampung.

4. Tidak terdapat hubungan antara informasi petugas kesehatan

tentang MP-ASI dini dengan kejadian diare akut pada bayi usia 0-6

bulan di Puskesmas Kemiling Bandar Lampung.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
 
 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan makna suatu hubungan dengan pengumpulan data sekaligus 

pada suatu waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Desain Penelitian 

 

MP-ASI (+) 

Diare Akut - 

MP-ASI (-) 

Diare Akut - 

Diare Akut + 

Diare Akut + 
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3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kemiling Kota Bandar Lampung 

bulan Februari sampai April tahun 2018. 

 

3.3 Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah pasien berusia 0-6 bulan yang mengalami 

diare akut di Puskesmas Kemiling Kota Bandar Lampung tahun 2017-2018. 

 

3.4 Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah consecutive 

sampling. Pada consecutive sampling, semua subjek yang datang dan 

memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah 

subjek yang diperlukan terpenuhi. Menurut Sastroasmoro, penentuan besar 

sampel untuk penelitian dapat ditentukan  dengan menggunakan rumus uji 

hipotesis terhadap dua populasi tidak berpasangan yaitu: (Sastroasmoro, 

2014). 

 

       [
  √      √         

      
]

 

 

       [
    √                √                   

    
]

 

 

       [   ]
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Keterangan : 

n : jumlah sampel 

Z  : Kesalahan tipe I ditetapkan sebesar 5%, Z  = 1,96 

Z  : Kesalahan tipe II ditetapkan sebesar 20 %, Z  = 0,84 

   : Proporsi pajanan terhadap kelompok kontrol yang sudah diketahui    

nilainya,    = 0,33 (Maharani, 2016) 

   : 1-         

  -   : Selisih proporsi pajanan minimal = 0,25 

        : 0,25 + 0,33 = 0,58 

   : 1-    = 0,42 

P : 
     

 
 = 

         

 
 = 0,45 

Q : 1-P = 0,55 

Jumlah sampel yang didapatkan berdasarkan perhitungan di atas yaitu 55 

bayi. 

 

3.5 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

3.5.1 Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah: 

1. Bayi berusia 0-6 bulan yang menderita diare akut yang 

didiagnosis oleh dokter di Puskesmas Kemiling Kota Bandar 

Lampung. 

2. Bersedia menaati prosedur penelitian dan menandatangani 

infromed consent 
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3.5.2 Kriteria Eksklusi 

1. Memenuhi kriteria inklusi namun tidak bersedia menjadi sampel 

dalam penelitian. 

2. Bayi yang menderita kelainan kongenital saluran cerna, seperti 

Nekrotikans Enterokolitis , dan Hypertrophic pyloric stenosis. 

3. Bayi dengan berat lahir rendah. 

 

3.6 Variabel Penelitian 

3.6.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam praktik pemberian MP-ASI dini pada bayi 

berusia 0-6 bulan. 

3.6.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kejadian diare akut pada 

bayi berusia 0-6 bulan. 

 

3.7 Definisi Operasional 

Definisi operasional untuk memudahkan pelaksanaan penelitian agar 

penelitian tidak menjadi terlalu luas . 
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Tabel 1. Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian MP-

ASI dini 

 
 
 

 

Pemberian 

makanan 

tambahan oleh 

ibu  selain ASI 

pada bayi usia  

0-6 bulan 

 

 

Kuesioner 1. Skor<5 

Memberikan  

MP-ASI dini 

 

2. Skor>5 tidak 

memberikan 

MP-ASI dini 

Kategorik 

2. 

 

Sosial Budaya 

 
 
 
 
 

 

Tradisi adat , 

keluarga , budaya 

serta lingkungan 

yang mendukung 

dalam pemberian 

MP-ASI dini 

 

 

Kuesioner 1. Skor <5 Ada 

Pengaruh sosial 

budaya 

 

2. Skor >5 Tidak 

dipengaruhi 

sosial budaya 

Kategorik 

3. Informasi dari 

Petugas 

Kesehatan 

Dokter, bidan, 

perawat yang 

memberikan 

informasi 

kepada ibu 

tentang 

pemberian  ASI 

dan MP-ASI 

Kuesioner 1. Skor>5 Petugas 

Kesehatan 

memberikan 

informasi yang 

cukup 

 

2. Skor<5 Petugas 

Kesehatan 

memberikan 

informasi 

kurang 

 

Kategorik 

4. Pengetahuan Ibu 

tentang MP-ASI 

Dini 

 
 
 
 

Pemahaman ibu 

mengenai 

pemberian MP-

ASI pada bayi 

kurang dari  6 

bulan 

Kuesioner 1. Skor>5 

Pengetahuan 

Baik 

2. Skor<5 

Pengetahuan 

Kurang baik 

Kategorik 

5. Kejadian Diare 

Akut 

Buang air besar  

> 3 kali atau 

lebih dalam 

sehari dengan 

konsistensi tinja  

cair  yang dialami 

oleh bayi 

Rekam 

Medis 

1. Diare Akut 

2. Tidak Diare 

Akut 

Nominal 

2 2.     
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3.8 Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 6. Diagram Prosedur Penelitian. 

 

3.9 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Alat tulis. 

2. Lembar persetujuan (informed consent). 

3. Lembar kuesioner. 

 

3.10 Pengumpulan Data 

Data yang diteliti pada penelitian ini adalah data primer yang didapatkan 

dari hasil pengisian kuesioner dan data sekunder yang didapatkan dari 

rekam medik pada pasien diare 0-6 bulan di Puskesmas Kemiling Kota 

Bandar Lampung. 

 

Menetapkan sampel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi 

Informed consent 

Pemberian dan pengisian kuisioner 

Penentuan Responden 

Pengolahan data 

Analisis data 

Interpretasi hasil 



40 
 

3.11 Pengolahan Data 

Setelah dokumentasi dikumpulkan, selanjutnya dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

3.11.1 Editing  

Pemeriksaan hasil pengisian kuesioner yang telah masuk apakah 

semua pertanyaan terjawab dan ada ketidakserasian.  

3.11.2 Coding 

Perubahan bentuk data yang sudah terkumpul menjadi kode agar 

lebih ringkas sehingga memudahkan dalam menganalisis data. 

3.11.3 Pemindahan Data 

Memindahkan data yang terkumpul ke software SPSS 23.0 yang 

akan digunakan untuk analisis data. 

3.11.4 Tabulating  

Pengelompokan data dalam bentuk tabel (Dahlan, 2014). 

 

3.12 Analisa Data 

3.12.1 Anilisis Univariat 

 Analisis univariat untuk mendapatkan hasil distribusi dan 

presentase dari tiap variable penelitian. 

 

3.12.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat untuk mengetahui hubungan yang signifikan 

antara masing-masing variabel bebas dan variabel terikat dengan 
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menggunakan uji parametrik yaitu uji Chi-square menggunakan 

SPSS 23.0. Uji ini digunakan untuk mencari hubungan variabel 

kategorik dengan kategorik (Dahlan, 2014). 

 

Syarat uji Chi-square adalah selyang mempunyai nilai expected 

kurang dari lima maksimal l20% dari jumlah sel. Jika syarat Chi-

square tidak terpenuhi,maka dapat digunakan uji Fisher untuk 

tabel 2x2 (Dahlan, 2014).  

 

 Dari hasil perhitungan uji statistik akan diketahui ada atau tidaknya 

hubungan yang bermakna antara variabel yang diteliti dengan 

melihat nila p. Berikut interpretasi nilai p: 

 a. Nilai p>0,05 maka terdapat hubungan bermakna. 

 b. Nilai p≤0,05 maka tidak terdapat hubungan bermakna. 

 

3.13   Etika Penelitian 

Pada Penelitian ini akan dilakukan pada ibu yang memberikan MP-ASI 

dini pada bayi kurang dari 6 bulan di Puskesmas Kemiling dengan 

memperhatikan aspek etika dalam penelitian dengan cara: 

1.   Informed consent 

Adalah bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden yang 

menjadi subjek penelitian. Informed consent diberikan sebelum 

peneliti melakukan penelitian dan lembaran informed consent 

disertakan dalam kuesioner. Tujuan informed consent adalah agar 
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responden mengerti tujuan penelitian, dan dampak nya bagi 

responden. Jika responden tidak bersedia ikut dalam penelitian maka 

peneliti harus menghormatinya. 

 

2.   Confidentiality (kerahasiaan) 

Memberikan jaminan kerahasiaan hasil dalam penelitian, mulai dari  

informasi sampai masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang 

telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Etika 

penelitian ini bertujuan untuk menjamin kerahasiaan identitas 

responden, melindungi dan menghormati hak responden untuk 

menolak penelitian dan ditujukan pernyataan persetujuan mengikuti 

penelitian. 
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang sudah

dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara pemberian MP-ASI dini dengan kejadian

diare akut pada bayi kurang dari 6 bulan di Puskesmas Kemiling Kota

Bandar Lampung.

2. Terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian diare

akut pada bayi kurang dari 6 bulan di Puskesmas Kemiling Kota

Bandar Lampung.

3. Terdapat hubungan antara sosial budaya dengan kejadian diare akut

pada bayi kurang dari 6 bulan di Puskesmas Kemiling Kota Bandar

Lampung.

4. Terdapat hubungan antara petugas kesehatan dengan kejadian diare

akut pada bayi kurang dari 6 bulan di Puskesmas Kemiling Kota

Bandar Lampung.



61

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan kepada:

1. Ibu

Disarankan kepada ibu agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang

MP-ASI dan MP-ASI dini meliputi definis, pemberian, dampak,

kandungan gizi, penyajian, dan sebagainya baik melalui buku, media

massa, penyuluhan, dll.

2. Petugas Kesehatan

Disarankan kepada petugas kesehatan khususnya petugas puskesmas,

bidan yang bertugas di Puskesmas Kemiling Kota Bandar Lampung

agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta

informasi kepada ibu tentang pemberian MP-ASI dini melalui

penyuluhan-penyuluhan yang tidak hanya pada puskesmas setempat.
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