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BAB VI

PEMBAHASAN

1. Karakteristik Subyek Penelitian

Pengaruh jenis kelamin terhadap frekuensi defekasi masih kontroversial.  

Perbedaan frekuensi defekasi berdasarkan jenis kelamin hanya didapatkan pada usia 

dini yaitu dibawah usia 1 tahun. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya 

perbedaan ini, hal ini diduga karena perbedaan fisiologi alami yang akan 

mempengaruhi adanya perbedaan dan kerentanan terhadap gangguan pola 

defekasi.
11,44

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan bermakna 

jenis kelamin pada ketiga kelompok.

Pengaruh cara kelahiran terhadap onset keluarnya mekoneum pertamakali 

pada bayi baru lahir perlu penkajian lebih lanjut. Terdapat beberapa penelitian yang 

bertentangan mengenai hal ini. Terdapat satu penelitian yang menyebutkan bahwa 

pada bayi yang dilahirkan pervaginam memiliki onset pertamakali defekasi lebih 

awal dibandingkan bayi yang dilahirkan secara seksio sesaria
8
sedangkan penelitian 

lain menyatakan  sebaliknya 30 Cara kelahiran subyek pada penelitian ini tidak 

menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna antar ketiga kelompok. Seluruh 

subyek penelitian mengeluarkan mekoneum pertamakali pada 24 jam pertama. 
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Anak- anak yang memiliki orang tua dengan riwayat konstipasi, memiliki 

frekuensi defekasi yang lebih jarang. Hal ini Selain karena faktor genetik, perilaku 

orang tua untuk malakukan toilet training terhadap anak yang lebih besar. Anak 

yang memiliki riwayat konstipasi pada orang tuanya, toilet training dapat terabaikan 

atau bahkan orang tua menjadi terlalu berlebihan melakukannya terhadap anak, 

sehingga terdapat sikap menolak dari anak ketika diajak defekasi.
10

Hasil penelitian 

ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan bermakna adanya riwayat konstipasi 

keluarga pada ketiga kelompok.

Usia kehamilan saat bayi dilahirkan berhubungan dengan lamanya Waktu 

singgah di saluran cerna. Waktu singgah di saluran cerna meningkat secara 

bermakna sesuai dengan bertambahnya usia.
2,7

Selain itu pola motilitas usus akan 

semakin teratur dengan meningkatnya umur. 
20-24

Usia Gestasi saat bayi dilahirkan 

juga merupakan faktor utama yang mempengaruhi onset pertama kali keluarnya 

mekoneum . Terdapat kecenderungan makin muda usia gestasi, maka makin lambat 

mekoneum dikeluarkan. Hal ini selain karena maturitas saluran cerna yang belum 

sempurna, kurangnya stimulasi enzim-enzim pencernaaan pada bayi preterm karena 

intake yang terbatas dibandingkan dengan bayi yang aterm.
30

Penelitian ini hanya 

meliputi bayi dengan umur kehamilan aterm, tidak terdapat perbedaan bermakna 

antar ketiga kelompok dalam hal usia kehamilan. 
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2. Frekuensi defekasi

Sesuai dengan penelitian  sebelumnya bahwa frekuensi defekasi akan 

berkurang seiring dengan bertambahnya umur bayi.8-11
Frekuensi defekasi paling 

tinggi pada bulan pertama ( median=6) , kemudian berkurang berkurang seiring 

dengan bertambahnya umur bayi (p=0001).
7

Penelitian pada bayi sehat di Thailand juga menunjukkan frekuensi defekasi 

selama masa neonatus sangat bervariasi, dengan rentang 1 kali perhari sampai 

dengan 10 kali perhari. Rerata frekuensi defekasi paling tinggi juga terdapat pada

masa neonatus (3,16 kali perhari) kemudian berkurang secara bermakna seiring 

dengan peningkatan usia. 11

Penelitian ini menunjukkan rerata frekuensi defekasi tertinggi pada usia 1 

minggu pertama kemudian berkurang pada umur selanjutnya pada semua kelompok

jenis makanan.  Hal ini disebabkan karena pada bayi baru lahir umumnya 

mempunyai aktivitas laktase yang belum optimal sehingga kemampuan 

menghidrolisis laktosa yang terkandung di dalam ASI maupun susu formula juga 

terbatas. Keadaan ini menyebabkan peningkatan tekanan osmolaritas di dalam 

lumen usus halus yang mengakibatkan peningkatan frekuensi defekasinya.21,22

Sebab lain ialah peningkatan waktu singgah makanan di dalam saluran cerna (

waktu transit intestinal ) seiring dengan bertambahnya umur bayi.
2

Penelitian ini menunjukkan rentang frekuensi defekasi pada minggu pertama  

sangat bervariasi , minimal 1 kali perhari. Rentang terluas terdapat  pada kelompok 
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ASI yaitu 1 – 12 kali perhari. Sesuai dengan penelitian Tuheteru yang meneliti pola 

defekasi bayi ASI eksklusif 0 – 4 bulan , menyebutkan bayi yang mendapatkan ASI 

eksklusif memiliki frekuensi defekasi  paling tinggi pada minggu pertama. Hal ini 

disebabkan karena kolustrum ASI yang  merupakan laksatif alami keluar pada 1 

minggu pertama setelah bayi lahir.
12

Sampai dengan pengamatan bulan pertama kelompok ASI eksklusif memiliki 

frekuensi defekasi yang paling sering dibandingkan dengan kelompok lainnya. 

Pengamatan bulan pertama dan kedua, walaupun didapatkan hasil rerata frekuensi 

defekasi yang tidak berbeda bermakna, namun dapat dilihat bahwa frekuensi 

defekasi kelompok ASI eksklusif lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. 

Kelompok susu formula memiliki frekuensi defekasi yang paling rendah. Selain 

kolustrum yang tidak terdapat dalam susu formula, fungsi enzim bayi yang belum 

sempurna juga dapat menyebabkan frekuensi defekasi yang sering. Selain itu ASI 

kaya dengan protein dan oligosakarida yang tak dapat dicerna, sehingga dapat 

meningkatkan volume, osmolaritas dan  akhirnya  dapat meningkatkan frekuensi 

defekasi. Frekuensi menetek yang sering akan menyebabkan stimulasi pada reflek 

gastrokolik dan frekuensi defekasi yang lebih sering.
2

Kandungan prostaglandin 

dalam ASI juga memiliki peran terhadap motilitas gastrointestinal yang membantu 

terjadinya peristaltik pada bayi yang mendapatkan ASI.
6

Frekuensi defekasi yang 

sering ini tidak memenuhi kriteria diare, pada keadaan ini bayi tidak mengalami 

kehilangan cairan( dehidrasi) dan elektrolit dari saluran cerna.41
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Hasil pengamatan pada bulan ketiga dan keempat didapatkan perbedaan 

frekuensi defekasi pada subyek pada ketiga kelompok. Defekasi tidak terjadi setiap 

hari, terutama pada kelompok ASI eksklusif.  Bayi pada kelompok ASI eksklusif 

memiliki frekuensi defekasi paling jarang dibandingkan engan kelompok yang lain. 

. Frekuensi yang jarang ini dikarenakan karena ASI dapat diabsorbsi sampai 

100%.
12

Frekuensi yang jarang , namun tidak memenuhi kriteria konstipasi
18

,

maka tidak dianggab sebagai hal yang patologis. Proporsi Whey yang lebih tinggi 

pada ASI lebih mudah diserab dibandingkan dengan susu sapi yang mengandung 

proporsi casein yang lebih tinggi.26,28

3. Konsistensi Tinja

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan konsistensi tinja yang 

bermakna pada ketiga kelompok. Kelompok ASI ekslusif cenderung memiliki 

konsistensi tinja lembek cair dibandingkan dengan kelompok ASI non ekslusif dan 

susu formula. Konsistensi tinja yang keras lebih banyak ditemukan pada kelompok 

susu formula. Tunc dkk mengemukakan terdapat perbedaan konsistensi tinja yang 

bermakna pada bayi yang mendapat ASI eksklusif  bila dibandingkan dengan  bayi 

yang mendapatkan ASI dan susu formula pada umur 0 – 4 bulan.
7

Sebaliknya pada 

penelitian yang dilakukan Bekali , tidak ditemukan perbedaan yang bermakna pada 

konsistensi tinja pada bayi yang mendapatkan ASI dan susu formula (p=0,07).
14

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kepadatan tinja bayi yang 

mendapatkan ASI eksklusif lebih rendah dibandingkan dengan bayi yang mendapat
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susu formula.13
Bayi normal lebih mudah mencerna dan menyerap lemak yang 

berasal dari ASI dibandingkan lemak susu sapi atau susu formula, disebabkan ASI 

mengandung lipase. Selain lipase, ASI juga mengandung amilase dan  protease.
21,22

Asam Palmitat pada ASI 70 % berada di posisi Sn2. Pada posisi ini palmitat 

tidak dihidrolisis oleh lipase pankreas, dan 2-monoacyglyserol yang dihasilkan 

membentuk emulsi yang disebut micelles dan micelles ini mudah diserap. 

Sebaliknya pada susu formula atau susu sapi, asam palmitat menempati posisi Sn1 

dan Sn3 , sehingga dengan keadaan ini asam palmitat membutuhkan hidrolisa oleh 

lipase pankreas. Proses hidrolisis ini menghasilkan  asam palmitat bebas , asam 

palmitat bebas ini  akan bereaksi dengan kalsium sehingga membentuk  calcium 

fatty acid soaps yang sulit diserap
12,34

. Sehingga  tinja bayi yang mendapatkan susu 

fomula lebih banyak mengandung mineral dan lemak , karbohidrat lebih rendah . 

Pembentukan calcium fatty acid soaps ini berhubungan secara bermakna dengan 

tingkat kepadatan , sehingga  tinja dengan kandungan asam palmitat Sn2 yang 

rendah akan lebih padat dibandingkan dengan tinja yang mengandung palmitat Sn2 

yang tinggi.
13,33,35

4. Hubungan Frekuensi defekasi dengan konsistensi tinja

Penelitian ini menunjukkan perbedaan yang bermakna frekuensi defekasi 

pada ketiga kelompok pada pengamatan hari ketiga, ketujuh, bulanketiga dan 

keempat. Pada hari pertama tidak menujukkan perbedaan yang bermakna 

dikarenakan, pada hari pertama sebagian besar bayi mengeluarkan tinja mekoneum 



75

yang kerkonsistensi lembek dan pekat. Frekuensi yang sering pada konsistensi 

lembek cair dikarenakan, sebagian besar bayi yang memiliki konsistensi lembek 

cair adalah bayi yang mendapatkan ASI ekslusif. Telah disebutkan diatas, peran 

kolustrum dalam ASI yang bersifat laksatif sangat penting terhadap frekuensi 

defekasi pada hari-hari pertama kehidupan.

Pengamatan pada hari ketiga tidak terdapat perbedaan frekuensi yang

bermakna pada ketiga kelompok. Hal ini berhubungan dengan jumlah cairan yang 

dikonsumsi bayi keadaan ini bisa disebabkan karena pada hari tersebut volume ASI 

yang keluar dari ibu belum mencukupi. Kelemahan pada penelitian ini  adalah  

peneliti tidak dapat mengukur volume ASI ibu tiap kali anak minum. Namun bila 

dilihat kembali bahwa proporsi rerata frekuensi defekasi tetap lebih tinggi pada bayi 

dengan tinja lembek cair dibandingkan dengan lainnya. 

Pengamatan pada bulan pertama dan kedua tidak terdapat perbedaan 

frekuensi defekasi yang bermakna pada ketiga kelompok. Hal ini dapat disebabkan 

pada bulan pengamatan tersebut frekuensi defekasi bayi dengan kelompok ASI 

eksklusif mulai jarang , tidak setiap hari bayi mengalami defekasi, bahkan dapat 

mencapai 7 sampai 10 hari sekali. Sedangkan frekuensi bayi pada kelompok ASI 

non eksklusif dan susu formula lebih teratur, terutama pada kelompok susu formula 

bayi dapat setap hari defekasi. Selain itu pada penelitian ini bayi kelompok ASI 

eksklusif tidak pernah memiliki tinja yang keras, dan kelompok Susu formula tidak 

pernah memiliki konsistensi tinja yang lembek cair. 
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Pengamatan pada bulan ketiga dan keempat didapatkan  perbedaan 

bermakna frekuensi defekasi menurut konsistensi tinja. Frekuensi defeksi pada tinja 

dengan konsistensi lembek paling tinggi dibandingkan dengan konsistensi tinja 

lembek cair dan keras. Hal ini tidak sesuai dengan kepustakaan sebelumnya yang 

menyebutkan semakin keras konsistensi tinja , maka makin jarang frekuensi 

defekasinya. Keadaan ini mungkin disebabkan karena frekuensi defekasi bayi  

yang mendapat ASI eksklusif paling jarang, namun setelah subyek BAB, tidak 

satupun dari subyek tersebut yang memiliki konsistensi tinja yang keras. 


