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ABSTRAK 

Susu formula adalah susu yang dibuat dari susu sapi atau susu buatan yang 
diubah komposisinya hingga dapat dipakai sebagai pengganti air susu ibu (ASI). 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mempelajari faktor-faktor yang berhubungan 
dengan pemberian susu formula pada bayi usia 0-6 bulan di Wilayah Kerja 
Puskesmas Jembatan Kecil Kota Bengkulu.Penelitian ini adalah survey analitik 
dengan menggunakan desain Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh ibu yang mempunyai bayi usia>6-12 bulan di Wilayah Kerja 
Puskesmas Jembatan Kecil Kota Bengkulu. Teknik pengambilan sampel pada 
penelitian ini menggunakan Proposional Random Sampling dan diperoleh sampel 
sebanyak 68 orang ibu bayi. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan 
data primer dan sekunder.Teknik analisis data dilakukan dengan analisis 

univariat dan bivariat dengan uji statistik Chi-Square (²) melalui program SPSS. 
Hasil penelitian didapatkan: dari 68 ibu, terdapat 40 ibu (58,8%) melakukan 
pemberian susu formula,  31 ibu (45,6%) berpengetahuan cukup,  50 ibu (73,5%) 
mengatakan petugas kesehatan menyarankan pemberian susu formula, dan 34 ibu 
(50,0%) tidak terpapar.Penelitian ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan 
antara pengetahuan ibu, petugas kesehatan dan iklan susu formula dengan 
pemberian susu formula pada bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas 
Jembatan Kecil Kota Bengkulu. Disarankan  kepada  petugas kesehatan untuk 
dapat melakukan penyuluhan kepada ibu hamil dan ibu nifas tentang peranan 
penting ASI eksklusif  bagi bayi, ibu, keluarga, masyarakat dan negara sehingga 
program pemberian ASI eksklusif di Kota Bengkulu dapat berjalan sesuai 
harapan. 
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