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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan 
sikap dengan praktek ibu dalam memilih susu formula. 

Penelitian ini termasuk penelitian survey Explanatory dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh ibu yang mempunyai 
balita 0-36 bulan dan mengkonsumsi susu formula di Puskesmas 
Karangayu. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random 
sampling dari populasi yang diperoleh dengan menggunakan rumus 
minimum sampel size dan diperoleh sampel 200 dari populasi 416 balita. 
Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitik meliputi: analisis 
Univariat untuk mengetahui karakteristik responden dan analisis Bivariat 
untuk mengetahui hubungan variabel independen dengan dependen. 
Analisis data menggunakan SPSS versi 6.0. uji statistik yang digunakan 
adalah Chi Square. 

Hasil analisi Univariat menyatakan bahwa sebagian besar ibu usia 25-29 th 
dengan jumlah balita 1 orang. Pendidikan ibu sebagian besar tamat SMU / 
sedefajat dan pekerjaan ibu adalah ibu rumah tangga sedangkan 
pendapatan keluarga antara Rp 500.000- 1000.000,- pangetahuan ibu 
tentang susu formual sebagian besr adalah sedang dan sikap ibu terhadap 
susu formula masih kurang serta praktek sebagian besar dalam memilih 
susu formula termasuk kategori sedang. Hasil analisis bivariat menunjukkan 
bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap, pengetahuan 
dengan praktek serta sikap dengan praktek. 

Peranan informasi tentang susu formula baik oleh tenaga kesehatan 
maupun media iklan berpengaruh terhadap perilaku ibu dalam memilih susu 
formula. Berdasarkan hal itu disampaikan saran bagi pengelola program 
kesehatan balita dan produsen susu formula untuk lebih meningkatkan 
bimbingan dan penyuluhan tentang susu formula yang tepat untuk balita 
sedangkan bagi masyarakat khususnya ibu balita agar lebih meningkatkan 
pengetahuan susu formula dan sikap yang lebih baik trhadap susu formula 
sehinga diharapkan mempunyai praktek yang baik pula dalam memilih susu 
formula. Perilaku ibu yang baik dan tepat dalam memilih susu formula akan 
menentukan tumbuh kembang balita dikemudian hari. 
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