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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan 

terselenggaranya Seminar Naasional Penelitian dan terbitnya Prosiding sebagai Publikasi 

seminar Nasional Penelitian bagi peneliti untuk mendesiminasikan hasil penelitian di 

Poltekkes Kemenkes Kaltim untuk edisi pertama. 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim sebagai salah satu Lembaga Pendidikan 

Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 20 dan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi. 

Kegiatan Seminar Nasional ini sebagai wadah untuk saring dan diseminasi penelitian 

antar perguruan tinggi. Tema  “Mensinergikan Germas dengan Penatalaksanaan penyakit 

Tidak Menular (PTM) Kanker Serviks dan Diabetes Melitus (DM)” diambil dalam 

kegiatan Seminar Nasional, karena saat ini Bangsa Indonesia tengah mengalami perubahan 

penyakit yang sering disebut transisi epidemiologi. Keadaan ini ditandai dengan 

meningkatnya angka kematian dan kesakitan yang diakibatkan oleh Penyakit Tidak menular 

(PTM) seperti Stroke, jantung, Diabetes dan lain-lain. Dampak peningkatan angka kejadian 

Penyakit Tidak menular adalah meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus 

ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, menurunnya produktivitas masyarakat, 

menurunnya daya saing negara yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi 

masyarakat itu sendiri.  

“Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” adalah gerakan bersama oleh masyarakat 

yang bertujuan menurunkan beban penyakit, khususnya penyakit Tidak Menular melalui 

perubahan perilaku dan lingkungan kea rah yang lebih sehat. 

Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh Peneliti yang sudah melakukan publikasi 

secara presentasi oral maupun poster serta seluruh civitas akademika Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Kaltim untuk suksesnya acara ini. 

 

Samarinda, 17 November 2917 

Salam Germas, 

 

 

Dr. Hj. Endah Wahyutri, M.Kes 

Ketua Panitia 
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Sambutan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 

 

Yang terhormat undangan dan peserta Seminar Nasional, 

Selamat datang di Seminar Nasional Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Kaltim untuk pertama kali yang akan berlanjut untuk kedua, ketiga dan seterusnya yang akan 

dirangkaikan juga dengan Seminar penelitian Internasional. 

Kami harap Seminar Nasional Penelitian ini menjadi tempat untuk berbagi 

pengetahuan dan berbagai macam bidang keilmuan yang berhubungan dengan ilmu 

kesehatan. Hal ini sesuai dengan Visi kami yaitu “Menjadi Insitusi Pendidikan Tinggi 

Kesehatan yang Unggul, Berdaya Saing di Tingkat Regional Kalimantan”.  

Kegiatan ini merupakan kebahagiaan terbesar kami untuk mengundang Anda ke 

dalam Seminar Nasional Penelitian dengan Tema “Mensinergikan Germas dengan 

Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular (PTM) Kanker Serviks dan Diabetes Melitus 

(DM)”. Kami memiliki misi untuk menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan 

yang berkualitas dan unggul, berbasis kompetensi dan berkarakter, membangun budaya riset 

terapan yang mendukung program pendidikan, serta menyelenggarakan pengabdian 

masyarakat di bidang kesehatan.  

Seminar ini menjadikan salah satu cara untuk mewujudkan misi kami, Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Kaltim harus mampu berperan aktif untuk pengembangan ilmu 

kesehatan. Kami memiliki harapan yang tinggi pada Seminar Nasional Penelitian untuk bisa 

menjadi ajang berbagi dan mengembangkan pengetahuan, menjadi interaksi peneliti dan 

berkontribusi pada peningkatan dunia kesehatan. 

Kami berharap kelancaran kegiatan seminar ini dan dapat memberikan manfaat. 

 

Hormat kami, 

 

 

Drs. H. Lamri, M.Kes 

Direktur Poltekkes Kemenkes Kaltim, 

 

 

 

 



Buku Prosiding 

Seminar Nasional & Call For Paper’s 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 2017  ix 
 

PANITIA SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER’S  

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALTIM TAHUN 2017 

 

Penasehat : Drs. H. Lamri, M.Kes. 

Pembina : Pudir I,II dan III 

Ketua Pelaksana : Dr. Hj. Endah Wahyutri, M.Kes. 

Sekretaris :  1. Rivan Firdaus, SST.,M.Kes. 

  2. Ratnawati, S.Gz.,M.Gz. 

Bendahara : 1.Tri Supriharti 

  2. Enryco Vermy,SE.,MM. 

Seksi Sekretariat :  1. Ns. Nilam Noorma, S. Kep., M.Kes. 

  2. Arsyawina, SST.,M.Kes. 

  3. Ns. Tini, S. Kep., M. Kep. 

  4. Indah Nur Imamah, SST.,M.Kes. 

  5. Iis Sugiarty, SST. 

  6. Ivan, S.Pd. 

  7. Mimin Rohimah, Amd. 

  8.Dhanie Shartika, S.Kom. 

  9.  Putri Maulina Sari, S.Sos. 

  10. Dewi Hastuti Handayani, S.Pd. 

Seksi Acara : 1.  Ismansyah, S.Kp.,M.Kep. 

  2.  H. Azhari, SKM., M.Kes. 

  3.  Sutrisno, APP., M. Kes. 

  4.  Ns. Jasmawati, S.Kep.,M.Kes. 

  5.  Edi Purwanto, SST., M. Kes. 

  6.  Yuni Prilita Sari, SST. 



Buku Prosiding 

Seminar Nasional & Call For Paper’s 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 2017  x 
 

Seksi Ilmiah : 1.  Nursari Abdul Syukur, SST., M.Keb. 

  2.  Ns. Andi Lis Arming Gandini, S. Kep., M.Kep. 

  3.  Hesti Prawita Widiastuti, SST., M. Kes. 

  4.  Ns. Nurul Kartika Sari, S. Kep., M.Kep. 

  5.  Ns. Junita Lusty, S.Kep. 

  6.  Ns. Rizky Setiadi, MKM. 

  7.  Rizky Amelia, S. Keb., Bd. 

  7.  Suprihartini, M. Kes. 

Seksi Dana Usaha : 1.  Evy Nurachma, SST., M. Kes. 

  2.  Ns. Wiyadi, S. Kep., M.Sc. 

  3.  Sonya Yulia, SST., M. Pd. 

  4. Ns. Ratanto, S. Kep., M.Kep. 

  5.  Dwi Hendriani, SKM., M. Kes. 

  6.  Ayu Putri Setyaningrum, S. Keb., Bd. 

  7.  Rizky Dyah Swesty, Amd. AK. 

  8.  Zanur Al Faisal, S.Sos. 

Seksi Perlengkapan:     1.  Irwan 

Peralatan& Transportasi  2.  Muhammad Ridho 

   3. Edy Ramdani 

   4. Abdul Wahab Syaini 

   5.  Bardiansyah 

   6.  Hairun 

   7.  Muhammad Syaiful Amry 

Seksi Konsumsi  :  1.  Hj. Noorhidayah, SE., M.Kes    

   2.  Rina Loriana, S. Pd., M.Kes. 

   3.  Lies Permana, MPH. 

   4.  Sri Jumiati 



Buku Prosiding 

Seminar Nasional & Call For Paper’s 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 2017  xi 
 

   5.  Mila Juni Yanti 

   6.  Eka Nur Afida, SE. 

   7.  Rini Antika 

   8.  Putri Wulandari, SST. 

Seksi Humas dan Publikasi : 1.  Hj. Umi Kalsum, M.Kes. 

  2.  dr. Hilda, M.Kes. 

  3.  Ns. Grace Carol Sipasulta, M.Kep., Sp.Mat 

  4.  Meity Labertina, M.Pd. 

  5.  Ns. Gajali Rahman, M.Kep. 

  6.  Ns. Lukman Nulhakim, M.Kep. 

  7.  Qusyairi Rahman, S.Kom. 

Reviewer Prosiding Oral : 1.  Dr. Atik Hodikoh, S. Kp., M. Kep., Sp. Kep. Mat. 

   2.  Dr. Hj. Nina Mardiana, M.Kes. 

   3.  Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. 

   4.  Dr. Iwan Muhammad Ramdan, S. Kp., M. Kes. 

   5.  Dr. Hj. Endah Wahyutri, S. Pd., M. Kes. 

   6.  H. Edi Sukamto, S. Kp., M. Kep. 

Reviewer Prosiding Poster  : 1.  Ns. Parelangi, M.Kep.,MH. 

    2.  Inda Corniawati, S. SiT., M.Keb. 

    3.  Joko Sapto Pramono, S. Kp., MPHM. 

Moderator   : 1. H. Edi Sukamto, S. Kp., M.Kep. 

     2. Ismansyah, S.Kp.,M.Kep. 

Operator   : 1. Muhammad Zakki, S.Kom. 

      2. Arifin Hidayat, SST., M.Kes. 

 

 



Buku Prosiding 

Seminar Nasional & Call For Paper’s 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 2017  xii 
 

JADWAL PRESENTASI PADA SEMINAR NASIONAL 

"MENSINERGIKAN GERMAS DENGAN PENATALAKSANAAN 

 PENYAKIT TIDAK MENULAR" 

LAMIN ETAM, RABU 22 NOVEMBER 2017 

 

 

 

WAKTU 

RUANG: I 

Moderator: 

Ns. Andi Lis  Arming 

Gandini, S.Kep.,M.Kep. 

Reviewer: 

1. Dr. Atik Hodikoh, 

S.Kp.,M.Kep.,Sp.Kep.,Mat. 

2. Dr. Hj. Nina Mardiana, M.Kes. 

3. H. Edi Sukamto, S.Kp.,M.Kep. 

 

Presentasi Oral 

PENELITI JUDUL 

13.00-13.20 

 

1. Grace Carol Sipasulta, 

Siswojo, Meity Albertina 

 

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Kejadian Plasenta Previa Pada Ibu Bersalin 

Di RSUD A. W. Syahrani Samarinda 

 

13.20-13.40 

 

2. Umi Kalsum, Edi 

Purwanto 

 

Hubungan  Sikap Ibu Dan Status Bekerja  

Dengan Peran Ibu Menyiapkan Menu 

Sarapan Sehat Anak Sekolah Dasar 

 

13.40-14.00 

 

3. Hilda, Hesti Prawita 

Widiastuti 

 

Hubungan Lama Berkerja Dan Pelatihan 

Mikroskopis Tuberkulosis (Tb) Dengan 

Penerapan Pemantapan Mutu Internal Di 

Puskesma Kota Samarinda 

 

14.00-14.20 

 

4. Meity Albertina, Novi 

Pasiriani, Rahmawati 

Shoufiah 

 

Sikap Dan Komunikasi Bidan Berhubungan 

Dengan Kepuasan Ibu Hamil Dalam Ante 

Natal Care Di BPM 

 

14.20-14.40 

 

5. Wiryanto, Farida Nailufar 

 

Analisis Preferensi, Perilaku Mahasiswa Dan 

Keamanan Pangan Terhadap Produk Bakso 

Di Sekitar Poltekkes Balikpapan 

 



Buku Prosiding 

Seminar Nasional & Call For Paper’s 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 2017  xiii 
 

14.40-15.00 6. Nurhayati, Joko Sapto 

Pramono 

Faktor Kesehatan Lingkungan Yang 
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PADA IBU BERSALIN DI RSUD ABDUL WAHAB  SYAHRANI KOTA SAMARINDA  

Grace Carol Sipasulta1) Siswojo2)  Meity Albertina R3)  
1,2,3) Jurusan Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur,  
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Abstract 

Bleeding is one complication of pregnant mother and maternity until death of mother antepartum and 

postpartum. Placenta previa causes bleeding, placenta lies abnormally from the lower segment of the uterus to 

cover the entire surface of the birth canal due to maternal age, parity, and endometrium defects. The purpose is 

to know correlation between factors causing placenta previa at RSUD A.W. Syahrani. Method of research is 

descriptive analytic with retrospective case control data design. Data collect in Medical Record of RSUD AW. 

Syahrani 90 status. Purposive sampling, maternal women have placenta previa from January to December 45 

cases. Control of simple random sampling normal delivery mother 45 cases. Univariate analyses of frequency 

distribution, bivariate analysis of chi square test α 5%, multivariate multiple logistic regression test. Result of 

maternal age no relationship, age no risk 1.6 times chance of placenta previa, maternal parity is a placenta previa 

relationship and endometrial defects are associated with placenta previa, 3.6 times the chance of having placenta 

previa. Parity grande multipara the dominant variable of maternal placenta previa in RSUD AW Syahrani. Age 

of pregnant women under 20 years old and above 35 years is not always the cause of placenta previa, maternal 

parity the dominant mother is the occurrence of placenta previa of pregnant and maternal women.  Endometrial 

defects at natural risk of placenta previa. It’s expected to increase health education about risk factors of placenta 

previa and how clients recognize in order to improve mother and family knowledge in Poli KIA and hospital 

room, added data based on Maternity Nursing service in East Kalimantan Community. 

Keywords : defective endometrium, maternal parity, placenta previa, maternal age  

 

Abstrak 

 

Perdarahan salah satu komplikasi ibu hamil dan bersalin hingga terjadi kematian ibu antepartum maupun 

postpartum. Plasenta previa penyebab perdarahan, plasenta letaknya abnormal mulai segmen bawah uterus 

sampai menutupi seluruh permukaan jalan lahir disebabkan faktor usia ibu, paritas ibu serta endometrium cacat. 

Tujuan penelitian mengetahui hubungan faktor faktor penyebab dengan terjadi plasenta previa di RSUD AW 

Syahrani. Metode penelitian deskriptif analitik dengan rancangan case control data retrospektif. Data 

dikumpulkan melalui Rekam Medis RSUD. AW Syahrani 90 status. 45 status ibu bersalin mengalami plasenta 

previa Januari sampai Desember 45 kasus secara purposive sampling. Sedangkan kelompok kontrol diambil 

secara simple random sampling ibu bersalin normal 45 kasus. Analisis Univariat distribusi frekuensi, analisa 

Bivariat  uji Chi Square α 5%, Multivariat Uji Regresi Logistik Ganda. Hasil penelitian menunjukkan usia ibu 

tidak ada hubungan, usia tidak beresiko 1,6 kali peluang terjadi plasenta previa, paritas ibu ada hubungan terjadi 

plasenta previa, dan endometrium cacat ada hubungan terjadinya plasenta previa serta 3,6 kali peluang 

mengalami plasenta previa. Paritas grande multipara merupakan variabel dominan terjadinya plasenta previa ibu 

bersalin di RSUD AW Syahrani. Dapat disimpulkan bahwa usia ibu hamil dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun 

tidak selalu penyebab terjadinya plasenta previa, paritas lbu dominan terjadinya plasenta previa ibu hamil dan 

bersalin, endometrium cacat beresiko alami placenta previa. Diharapkan dapat meningkatkan penyuluhan 

kesehatan mengenai faktor resiko terjadi plasenta previa dan cara klien mengenalinya, agar meningkatkan 

pengetahuan ibu dan keluarga di Poli KIA maupun ruang rawat serta menambah data based bagi pelayanan 

keperawatan maternitas di masyarakat Kaltim 

 

Kata Kunci : Endometrium cacat, paritas ibu, plasenta previa, usia ibu 
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PENDAHULUAN 

Insiden tertinggi kematian ibu dan perinatal terjadi sekitar waktu kelahiran dengan 

mayoritas kematian terjadi dalam 24 jam pertama setelah lahir. Pada tahun 2010 sekitar 

287.000 wanita meninggal saat hamil atau melahirkan dan 3,1 juta bayi baru lahir meninggal 

dalam periode neonatal (WHO, 2013). 80% kematian ibu disebabkan oleh penyebab langsung 

obstetrik seperti perdarahan, infeksi, hipertensi dalam kehamilan dan komplikasi aborsi yang 

tidak aman setiap wanita yang meninggal akibat komplikasi dalam persalinan, sekitar 20 

lebih menyebabkan  menderita cedera, infeksi dan cacat yang biasanya dapat diobati tetapi 

kadang jadi diabaikan. Sebagian besar komplikasi ini tidak dapat diprediksi sebelumnya 

untuk menyiapkan tindakan pencegahan, sehingga menjadi perhatian diseluruh Negara 

khususnya Negara berkembang  (UNICEF, 2012) 

Perdarahan sebagai penyebab kematian ibu tertinggi terdiri atas perdarahan ante 

partum dan perdarahan postpartum. Perdarahan antepartum dibatasi pada perdarahan setelah 

kehamilan 22 minggu.  Ibu hamil terbanyak biasanya mengalami perdarahan pada trinester 

ketiga atau setelah kehamilan 28 minggu. Perdarahan ante partum merupakan kasus gawat 

darurat dalam kehamilan serta persalinan dan memerlukan tindakan segera, karena bila tidak 

dilakukan tindakan maka kematian maternal maupun janin dapat terjadi.  Perdarahan ante 

partum pada ibu hamil trimester tiga biasanya disebabkan oleh kondisi ibu hamil mengalami 

plasenta previa, solusio plasenta, dan perdarahan yang belum jelas sumbernya 

(Prawirohardjo, 2005). 

Di Amerika Serikat resiko plasenta previa meningkat 0,3-0,5% dari semua persalinan. 

Terjadi peningkatan 1,5-5 kali dengan riwayat seksio saesarea,  dapat  menjadi 10 %  jika  

terjadi peningkatan kelahiran dengan seksio sesarea namun pada penelitian terbaru 

menunjukan kelahiran secara seksio sesarea sebelumnya tidak meningkatkan jumlah plasenta 

previa yang terdeteksi dengan ultrasonografy pada trimester kedua. Frekuensi plasenta previa 

totalis 20-45%, plasenta previa parsialis 30% dan plasenta previa marginalis 25-50%. Hasil 

observasi, pada usia kehamilan 28 - 36 minggu saat perkembangan janin rata- rata plasenta 

yang mengalami perpindahan, membantu pasien untuk menentukan dapat melahirkan 

pervagina atau memerlukan tindakan. Pada kasus yang berhubungan dengan plasenta previa 

dapat menyebabkan kematian perinatal sebesar 2-3 %, sedangkan kematian maternalnya 

sebanyak 0,03 %.  (Anurogo, 2008). 
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Plasenta letak abnormal dikenal dengan plasenta previa, dimana plasenta terletak pada 

segmen bawah uterus sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh permukaan jalan lahir. 

Pada keadaan normal, plasenta terletak di bagian atas uterus kearah fundus uteri. Pada awal 

kehamilan, plasenta mulai terbentuk mendekati bundar, berupa organ datar yang bertanggung 

jawab menyediakan oksigen serta nutrisi untuk pertumbuhan bayi dan membuang produk 

sampah dari darah bayi. Plasenta melekat pada dinding uterus dan tali pusat bayi yang 

membentuk hubungan penting antara ibu dan bayi (Sumapraja dan Rachimhadi , 2005). 

Di Indonesia menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 

Angka Kematian Ibu (AKI) masih cukup tinggi, yaitu 228 per 100.000 kelahiran hidup. 

Tingginya angka kematian ibu ini menempatkan Indonesia pada urutan teratas di ASEAN. 

Penyebab kematian ibu di Indonesia adalah perdarahan (28 %) salah satunya disebabkan 

Placenta prfevia yang dialami ibu hamil, Keracunan kehamilan (24 %) dan infeksi (11 %), 

sisanya disebabkan penyakit lain yang memburuk saat kehamilan atau persalinan.(DepKes 

RI, 2011).  

Kejadian plasenta previa disebabkan banyak faktor seperti usia penderita,  

endometrium cacat dan paritas ibu. Usia ibu hamil dibawah 20 tahun belum sempurnanya 

keadaan endometrium, sedangkan usia 35 tahun keatas dipengaruhi kondisi endometrium 

mulai kurang subur. Endometrium cacat pada ibu yang mengalami mioma uteri atau polip, 

keadaan malnutrisi, bekas persalinan berulang dengan jarak pendek, bekas luka operasi, 

bekas kuret, atau plasenta manual. Paritas tinggi dimana endometrium belum siap untuk 

nidasi terjadi setelah melahirkan juga dapat menyebabkan plasenta previa (Manuaba dkk, 

2010). Sedangkan menurut Leveno (2003) faktor resiko terjadinya plasenta previa adalah usia 

ibu lanjut, multivaritas, riwayat sesar dan ibu yang merokok 

Menurut Varney 2006,  multiparitas, umur ibu lebih dari 35 tahun, riwayat plasenta 

previa pada kehamilan sebelumnya, riwayat pembedahan rahim, termasuk seksio sesaria atau 

risiko meningkat seiring peningkatan jumlah seksio sesaria, kehamilan kembar dimana 

ukuran plasenta lebih besar, perokok diduga kemungkinan plasenta berukuran lebih besar. 

Semakin tinggi paritas maka semakin beresiko terjadinya plasenta previa. Pada Multipara 

atau ibu dengan persalinan lebih dari satu kali terutama dengan jarak kehamilan yang pendek, 

akan meningkatkan kejadian plasenta previa. Penyebabnya karena endometrium menjadi 

atrofi atau belum sempat tumbuh akibat dari  persalinan yang lalu, menyebabkan 

vaskularisasi menjadi kurang baik. Vaskularisasi yang kurang ini mengakibatkan plasenta 
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harus tumbuh menjadi luas untuk mencukupi kebutuhan janin sehingga mendekati osteum 

uteri internum (Mose, 2005).  

Menurut Cuningham (2005) paritas ditentukan dari jumlah kehamilan yang mencapai 

20 minggu dan bukan dari jumlah bayi yang dilahirkan. Oleh karena itu paritas tidak lebih 

besar apabila yang dilahirkan adalah janin tunggal, kembar, atau kuintuplet, atau lebih kecil 

apabila janin mati. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Abdat (2010) di Surakarta 

didapatkan bahwa multiparitas memiliki resiko 2,53 kali lebih besar untuk ibu hamil 

mengalami terjadinya perdarahan antepartum dengan plasenta previa saat ibu bersalin.  

Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menunjukkan bahwa frekwensi plasenta 

previa bertambah dengan meningkatnya paritas dan usia ibu saat bersalin. Diperkirakan dari 

125 persalinan yang terdaftar akan terjadi 1 kasus plasenta previa. Bila dilihat dari kalsifikasi 

nya frekwensi plasenta previa pada primigravida yang berusia lebih dari 35 tahun dapat 

terjadi 2 kali lebih besar dibandingkan dengan primigravida yang berusia kurang dari 25 

tahun, pada multipara dimana kehamilan ke tiga atau lebih pada ibu yang berusia lebih dari 

35 tahun diperkirakan akan terjadi 3 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil yang 

sama dengan usia kurang dari 25 tahun (Prawirohardjo,2005). Kondisi ini sesuai dengan hasil 

penelitian di lakukan di RSUD A Yani Metro Lampung tahun 2011, dimana ibu hamil sampai 

bersalin mengalami kejadian plsenta previa menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna 

antara usia ibu dan paritas ibu dengan terjadinya plasenta previa (Bascommetro, 2012)  

Hasil dilakukan survey dari Januari-Desember 2011 di Rumah Sakit Umum Daerah 

A.W. Syahrani Samarinda didapatkan angka kejadian plasenta previa dari 57 kasus 

Perdarahan Ante Partum (HAP)  terjadi perdarahan saat hamil sampai sebelum bersalin 

disebabkan karena  plasenta previa sebanyak 32 dari 2.821 persalinan. Angka kejadian 

plasenta previa  mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yang hanya 51 kasus HAP  

dengan 30 kasus terjadi plasenta previa dari 2.860 persalinan. Sedangkan di tahun 2012 dari 

2923  persalinan  terjadi  plasenta previa sebanyak 45 kasus dari 67 kasus HAP. Sebanyak 7 

kasus yang terjadi plasenta previa di bulan januari sampai Maret, 5 diantaranya multipara 

sedangkan 2 lainnya primipara. Dan dari 5 kasus tersebut berumur 20 tahun – 30 tahun 

sebanyak 3 orang sedangkan 2 lainnya berumur diatas 35 tahun (Rekam medik RSUD A 

Wahab Syahrani, 2012)  

Penelitian ini untuk membuktikan apakah faktor-faktor yang dapat meningkatkan 

kejadian plasenta previa adalah umur penderita, paritas dan endomerium yang cacat. Faktor 

resiko yang dapat menyebabkan terjadi plasenta previa pada wanita dengan kondisi 
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multiparitas, umur ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, riwayat plasenta previa 

pada kehamilan sebelumnya, riwayat pembedahan rahim, termasuk seksio sesaria atau risiko 

meningkat seiring peningkatan jumlah seksio sesaria, kehamilan kembar dimana ukuran 

plasenta lebih besar, perokok yang diduga kemungkinan plasenta berukuran lebih besar. 

Sedangkan paritas ditentukan dari jumlah kehamilan yang mencapai 20 minggu dan bukan 

dari jumlah bayi yang dilahirkan.  

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan 

dengan kejadian plasenta previa pada ibu bersalin,  hubungan antara usia ibu, paritas ibu dan 

endometrium cacat dengan kejadian plasenta previa pada ibu bersalin serta proporsi kejadian 

berdasarkan riwayat yang dialami ibu.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan deskriptif analitik dengan pendekatan rancangan case 

control menggunakan  data retrospektif  yang dipakai untuk menilai berapa besar peran 

resiko dalam hal ini peran faktor resiko usia ibu, paritas ibu dan endometrium cacat dengan 

kejadian plasenta previa (Budiman, 2011). Tehnik case control ini akan melihat hubungan 

faktor faktor menyebabkan ibu bersalin dengan plasenta previa sebagai kelompok kasus dan 

kelompok kontrol ibu bersalin normal tanpa plasenta previa, untuk mengetahui proporsi 

kejadian berdasarkan riwayat yang dialami ibu.  

Populasi keseluruhan subyek yang akan diteliti (Arikunto, 2010). Populasi dalam 

penelitian ini seluruh ibu bersalin yang berada di RSUD AW Syahrani tahun 2012 dari bulan 

Januari sampai dengan Desember  sebanyak  2923 ibu. Penetapan jumlah sampel dapat 

dengan menggunakan data diperoleh dari ibu yang melahirkan di RSUD AW Syahrani 

selama Tahun 2012 rata – rata ibu melahirkan di RSUD AW Syahrani dalam sebulan adalah 

244 ibu. Ibu mengalami perdarahan sebelum melahirkan saat masuk RS dari bulan Januari 

sampai Desember 2012 sebanyak 67 ibu dari 1416 ibu yang mengalami persalinan Patologis, 

45 ibu mengalami Plasenta Previa saat menanti proses kelahiran hingga bayinya lahir. 

Sedangkan ibu yang  melahirkan secara Normal sebanyak  1507 Ibu.  

Penelitian dilakukan di RSUD AW Syahrani di Kota Samarinda. Waktu penelitian 

dilakukan mulai bulan Mei - Juli  2013. Pengumpulan data dilakukan di bagian Rekam Medis 

RSUD AWS Samarinda sebanyak 90 status rekam medis. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini Purposive Sampling yaitu seluruh ibu bersalin di RSUD AW Syahranie 
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Samarinda tahun 2012 yang mengalami  plasenta previa dari bulan Januari sampai bulan 

Desember  berjumlah 45 ibu sebagai kasus.   

Sedangkan kontrolnya ibu bersalin Normal yang melahirkan di RS AW Syahrani Samarinda 

sebanyak 45 ibu dengan menggunakan simple random sampling (Arikunto,2010; 

Sugiyono,2012). 

Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan satu program computer dengan 

menggunakan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Analisis univariat dilakukan pada 

Variabel independen dalam penelitian ini: usia ibu, paritas dan eEndometrium cacat, serta 

Variabel dependen ibu saat melahirkan mengalami plasenta previa. Data dikumpulkan 

dengan menggunakan tehnik observasi, ceklist catatan medik pasien guna memperoleh data 

sekunder yang diperlukan dari rekam medis ibu bersalin dengan plasenta previa dan ibu 

bersalin normal. Tehnik Analisa Data univariat berupa distribusi frekunsi dan analisa bivariat 

memakai uji Chi Square dengan taraf signifikan α 5% dan tingkat kepercayaan 95%. dan 

multivariat menggunakan Uji Regresi Logistik Ganda (Hastono. 2006: Hidayat, 2011). 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Univariat 

Karakteristik Responden  

Tabel 1. Karakteristik ibu Bersalin (Umur Ibu, Pendidikan Ibu, Pekerjaan Ibu) 

di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda Tahun 2012. 

 

Karakteristik Frekuensi Prosentase 

Umur Ibu   

< 20 Tahun 2 2.2 

20 – 35 Tahun 68 75,55 

> 35 Tahun 20 22,22 

Pendidikan terakhir lbu   

SD 17 18,90 

SMP  20 22,20 

SMA 40 44,40 

PT 13 6,45 

Pekerjaan lbu   

IRT 77 88,60 

PNS 6 6,70 

Honorer 6 6,70 

Swasta 1 1,10 

 

Sebanyak 68 ibu (75,55% ) ibu bersalin berada antara umur 20–35. Sebanyak 20 ibu 

(22,22%)  berusia 36 tahun keatas. Pendidikan ibu bersalin sebagian besar Sekolah Menengah 
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Atas (SMA) sebanyak 40 ibu (44,40%) dan Pekerjaan ibu rumah tangga sebanyak 77 ibu 

(88,60%). 

 

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia, Paritas, Endometrium Cacat dan 

mengalami Placenta Previa pada lbu bersalin Di RSUD  Abdul Wahab 

Syahrani Samarinda  Tahun 2012 

Variabel Frekuensi Prosentase 

Usia Ibu   

Tidak Beresiko  68 75.6 

Beresiko 22 24.4 

Paritas   

Primipara 19 21.1 

Multipara 61 67.8 

Grande Multipara 10 11.1 

Endometrium Cacat   

Tidak mengalami 68 75.6 

Mengalami 22 24.4 

Ibu Bersalin   

Tidak Placenta Previa 45 50 

Placenta Previa 45 50 
 

Usia tidak beresiko antara umur 20–35 sebanyak 68 ibu (75.60%), ibu bersalin 

Multipara sebanyak 61 ibu (67.80%) dan Primipara 19 ibu (21.10%). Ibu bersalin tidak 

mengalami Endometrium Cacat sebanyak 68 ibu (66.7%). Ibu bersalin yang tidak 

mengalami dan Yang mengalami Placenta Previa masing 45 ibu (50%). 

Analisis Bivariat 

Tabel 3. Hubungan Usia Ibu Dengan Kejadian Plasenta Previa pada lbu Bersalin     

Di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda Tahun 2012 

 

Variabel Ibu Bersalin Mengalami Total P 
value 

OR 

95%CI Tidak Placenta 

Previa 

Placenta Previa 

N % N % N %   

Usia Ibu         

Tidak Beresiko 36 52.9 32 47.1 68 100 .327 1.625 

Beresiko 9 40.9  13 59.1 22   100  0.613 –  

Paritas Ibu N % N % N %   

Primipara 16 84.2 3 15.8 19 100 .000    - 

Multipara 21 34.4 40 65.6 61   100         

Grande Multipara 8 80 2 20 10  100   

Endometrium Cacat N % N % N %   

Tidak Mengalami 36 52.9 32 47.1 68 100 .327 1.625 

Mengalami 9 40.9  13 59.1 22   100  0.613 –  
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Ibu bersalin dengan usia tidak beresiko mengalami plasenta previa sebanyak 32 

(47,1%), sedangkan usia ibu beresiko yang mangalami plasenta previa ada 13 (59,1) ibu 

bersalin. Hasil uji statistic p value 0.327 tidak ada hubungan antara usia ibu dengan Kejadian 

plasenta previa. Nilai OR 1.625 artinya usia ibu saat bersalin tidak beresiko mempunyai 

peluang 1,6 kali mengalami plasenta previa dari ibu yang usia resiko di RSUD AW Syahrani. 

Ibu bersalin dengan paritas multipara yang mengalami plasenta previa sebanyak 40 (65.6%) 

ibu, sedangkan paritas primipara 3 (15.8%) ibu dan 2 (59.1%) ibu grande multipara. Hasil uji 

statistic p value 0.000 ada hubungan antara paritas ibu dengan kejadian placenta previa. Ibu 

bersalin tidak alami endometrium cacat yang mengalami plasenta previa sebanyak 29 

(42.6%) ibu, sedangkan 16 (72.7%) ibu bersalin alami endometrium cacat yang mengalami 

placenta previa. Hasil uji statistic p value 0.027 ada hubungan antara endometrium cacat 

dengan kejadian plasenta previa. Nilai OR 3.586 artinya ibu dengan endometrium cacat 

mempunyai peluang 3,6 kali mengalami plasenta previa saat bersalin dari ibu yang tidak 

endometrium cacat di RSUD AW Syahrani. 

Analisis Multivariat 

Analisa ini menggunakan model analisa regresi logistik ganda, yang bertujuan untuk 

mengetahui berapa besar kontribusi dari beberapa variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pemilihan variabel independen ini berdasarkan hasil yang didapat dari analisis 

bivariat pada bagian sebelumnya. Variabel-variabel yang memiliki p-value < 0.25 digunakan 

sebagai kandidat untuk diikut sertakan dalam analisis multivariat. 

Berdasarkan hasil analisis bivariat pada bagian sebelumnya terlihat bahwa usia ibu 

tidak masuk dalam langkah selanjutnya disebabkan p-value  0.325 sehingga > 0.25 maka 

beberapa variabel yang memiliki p-value < 0.25 jika diujikan terhadap terjadi Plasenta Previa 

pada lbu bersalin Di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Variabel-variabel tersebut 

setelah dilakukan uji regresi logistik ganda adalah sebagai berikut: 

       Tabel 4. Hasil Seleksi Kandidat Variabel Independen Dengan terjadi Plasenta Previa  

                      pada lbu bersalin Di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda tahun 2012 
 

Variabel p-value 

Paritas Ibu .000 

Paritas lbu I .001 

Paritas Ibu II .000 

Endometrium Cacat .013 
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Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa seleksi kandidat uji regresi logistik sederhanan 

menghasilkan semua variabel p-value < 0.25 sehingga semua variabel dapat dianalisis 

multivariat yang akan melalui tahap dimana yang memiliki p-value paling besar dihilangkan, 

kemudian dilakukan lagi analisa Regresi Logistik Ganda sehingga didapat hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Logistik Ganda antara variabel Independen dengan  

          terjadi Plasenta Previa pada lbu bersalin Di RSUD Abdul Wahab Syahrani  

                      Samarinda tahun 2012 

 

Variabel B S.E. Wald  

df                     

Sig.   

Exp(

B) 

95.0% C.I. for 

EXP(B) 

       Lower Upper 

Paritas Ibu    14.051 2 .001    

Paritas Ibu I 0.273 1.089 0.063 1 .802 1.314 0.156 11.097 

Paritas Ibui II 2.300 0.888 6.700 1 .010 9.972 1.746 58.892 

Endometrium 

Cacat 

1.160 0.633 3.354 1 .068 3.189 0.922 11.034 

Constant -3.107 1.283 5.868 1 .015 0.045   

Dari tabel 5 terlihat bahwa selain Paritas ibu 1, endometrium cacat juga memiliki      

p-value  < 0.05, Artinya model Paritas sebagai independen bisa menghasilkan suatu model 

yang bermakna berhubungan terhadap terjadi Plasenta Previa pada lbu bersalin. Tetapi karena 

endometrium cacat merupakan bagian tidak terlepas dari Paritas maka akan di lakukan uji 

interaksi dari ke dua variable independen tersebut. Dari hasil pemodelan ke III di dapat 2 

variabel yang mempunyai p-value < 0.05 yaitu Paritas dan Patritas 2 yaitu Grande Multipara 

yang merupakan independen Paritas maka Endometrium cacat dimasukan lagi untuk 

selanjutnya dilakukan uji interaksi ke dua variabel tersebut maka hasilnya seperti di tabel 6.  

Ternyata didapatkan tidak ada interaksi kedua variabel tersebut. 

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Logistik Ganda Pemodelan Akhir Antara Variabel Paritas 2 

dan Endometrium cacat Dengan terjadi Plasenta Previa pada lbu bersalin Di RSUD                

                                   Abdul Wahab Syahrani Samarinda 2012 
 
Variabel B S.E. Wald df                       Sig. Exp(B) 95.0% C.I. for EXP(B) 

       Lower Upper 

Paritas lbu   0.487 2 0.784    

Paritas lbu I 0.085 1.263 0.003 1 0.959 0.928 0.079 11.150 

Paritas lbu II 1.168 2.630 0.197 1 0.657 3.215 0.019 556.706 

Endocacat 0.511 1.592 0.103 1 0.748 1.667 0.074 37.726 

Endocacat*Paritas lbu   0.198 1 0.658      

EndocacatbyParitas II 0.770 1.740 0.198 1 0.658 2.160 0.071 65.442 

Constan -2.120 2.477 0.737 1 0.392    0.120   

a. Variable(s) entered on step 1: paritasibu, endocacat, endocacat * paritasibu ... 
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Dari tabel 6 terlihat variabel Paritas 2 yaitu Grande Multipara dan Endometrium Cacat 

tidak terlihat adanya interaksi, keduanya memiliki p-value > 0.05. Variabel yang dominan 

berhubungan dengan terjadinya Plasenta previa saat ibu bersalin adalah Paritas Grande 

Multipara 

 

PEMBAHASAN 

1. Hubungan Usia Ibu Dengan terjadi Plasenta Previa pada lbu bersalin Di RSUD 

Abdul Wahab Syahrani Samarinda Tahun 2012  

 

Kondisi usia ibu saat bersalin mengambarkan ibu yang mengalami plasenta previa hanya 

dialami oleh para ibu usia beresiko dibawah 20 tahun atau usianya diatas 35 tahun  pada 

penelitian ini berjumlah 22 ibu (24,44 %), sedangkan hasil yang diperoleh ibu mengalami 

plasenta previa saat bersalin di RSAW Syahrani terbanyak berada diusia sekitar 20 – 35 tahun 

sebanyak 32 (47,1 %). Hasil penelitian ini ditinjau dari banyaknya ibu diusia tidak beresiko 

mengalami plasenta previa tidak sesuai dengan Manuaba dkk (2010) mengatakan usia muda 

dibawah 20 tahun saat bersalin merupakan faktor resiko dapat menyebabkan terjadi plasenta 

previa disebabkan organ reproduksi khususnya endometrium ibu belum sempurna untuk 

tempat nidasi zygot, tetapi pendapat ini sesuai untuk ibu usia beresiko diatas 35 tahun dimana 

juga merupakan faktor resiko dapat terjadi plasenta previa saat kehamilan hingga bersalin, 

disebabkan pertumbuhan endometrium ibu sudah berkurang kesuburannya untuk digunakan 

perlekatan hasil konsepsi atau hasil pertemuan ovum dan sperma sesuai dengan perjalanan 

usianya lbu. 

Sedangkan usia beresiko terdapat 11 (4,95 %) ibu multipara dari 40 ibu multipara yang 

mengalami plasenta previa, serta 2 (4,44 %) ibu berusia diatas 35 tahun atau usia beresiko 

dengan grande multipara yang mengalami plasenta previa dari 10 ibu yang grande multipara. 

Selain itu terdapat 3 (6,67%) ibu berusia diantara 20 – 35 tahun dengan primipara juga 

mengalami plasenta previa. Kondisi ini sulit untuk dikatakan organ reproduksi ibu belum siap 

untuk proses nidasi disebabkan usia ibu masuk dalam kategori tidak beresiko. Sehingga perlu 

dipertimbangkan faktor faktor lain yang menjadi penyebabnya. Keadaan ini tidak sesuai 

dengan Hartono dkk(2013) yang mengatakan hubungan signifikan terhadap plasenta previa 

adalah riwayat abortus dan usia maternal ≥ 35 tahun.  

Usia tidak beresiko tetapi mengalami terjadi plasenta previa terdapat pada 3 ibu 

(6,67%) mempunyai riwayat seksio sesarea, riwayat aborsi 4 ibu (8,89 %) serta 1 ibu (2,22%) 
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dengan riwayat molahidatidos saat hamil usia 28 tahun G3P1A1 klasifikasi plasenta previa 

letak rendah. Untuk lbu usia beresiko diatas 35 tahun ada 3 (6,67 %) ibu mempunyai riwayat 

seksio sesarea dan 4 (8,89 %) ibu riwayat aborsi, sedangkan 1 (2,22 %) ibu mempunyai 

riwayat seksio sesarea maupun aborsi pada usia 37 tahun G3P1A1 klasifikasi plasenta previa 

letak rendah, dan 1 (2,22 %) ibu klasifikasi plasenta previa totalis dengan riwayat plasenta 

previa pada usia 37 tahun G3P2A0, data ini sesuai dengan (Varney, 2006) menyatakan 

plasenta previa dapat terjadi pada ibu Multiparitas, Umur ibu lebih dari 35 tahun, Riwayat 

plasenta previa pada kehamilan sebelumnya, Riwayat pembedahan rahim termasuk seksio 

sesaria atau risiko meningkat seiring peningkatan jumlah seksio sesaria, Kehamilan kembar 

dimana ukuran plasenta lebih besar, Perokok yang diduga kemungkinan plasenta berukuran 

lebih besar.  

Usia dibawah 20 tahun 2 (2,22 %) ibu dapat bersalin dengan normal. Selain usia 

terdapat Faktor lain menyebabkan terjadinya plasenta previa, penyebab lain berupa kondisi 

endometrium ibu sendiri, kondisi gizi ibu sebelum dan selama kehamilan itu berlangsung, 

dapat terlihat dari hasil laboratorium ibu selama hamil sebelum kelahiran terjadi, diperoleh 

data tingkat anemia ibu selama kehamilan ditemui 15 ibu (16,67 %) mengalami anemia 

ringan, 2 ibu (2,22 %) anemia berat dimana 1 ibu usia 19 tahun G1P0A0 tidak mengalami 

plasenta previa. Sesuai dengan Manuaba dkk(2010) menyatakan Plasenta previa 

menyebabkan ibu menjadi anemia dari ringan sampai berat dengan Hb < 7 gr %, pada 

plasenta previa, posisi plasenta dapat menutupi seluruh atau sebagian mulut rahim. Anemia 

secara fisiologis akan dialami setiap ibu hamil sehingga dapat menjadi patologis bila dalam 

perjalanan kehamilan dari trimester satu sampai tiga ibu hamil tidak memperhatikan 

kebutuhan gizi bagi pertumbuhan janinnya maupun kesiapan ibu saat bersalin. 

Usia ibu ternyata tidak selalu menjadi faktor penyebab terjadinya plasenta previa saat 

ibu hamil dan bersalin, Sehingga dapat disimpulkan “tidak ada hubungan antara usia ibu saat 

melahirkan dengan kejadian plasenta previa, tetapi usia tidak beresiko mempunyai peluang 

1.6 kali terjadi plasenta previa  pada ibu yang melahirkan di RSUD AW Syahrani”. 

 

2. Hubungan Paritas Ibu Dengan terjadi Plasenta Previa pada lbu bersalin DiRSUD 

Abdul Wahab Syahrani Samarinda Tahun 2012 

 

Paritas ibu saat bersalin bayinya dengan kejadian Plasenta previa  diperoleh  ada 16 

ibu (84,2 %) yang primipara saat bersalin tidak terjadi plasenta previa tetapi  3 ibu (15,8 %) 
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yang mengalami plasenta previa, tetapi ada 40 ibu (65,6 %) multipara mengalami plasenta 

previa saat bersalin bayinya. Sesuai Hasil penelitian yang dilakukan dibagian obstetri dan 

ginekologi fakultas kedokteran Pajajaran, didapatkan hasil bahwa kehamilan multipara 

mempunyai resiko 1,28 kali untuk terjadinya plasenta previa.(Santosa 2008). Penelitian yang 

menyatakan faktor risiko previa plasenta adalah riwayat plasenta, operasi caesar sebelumnya, 

aborsi sebelumnya, multiparitas dan maternal usia di atas 35 tahun .terhadap terjadinya 

plasenta previa oleh Eniola AO (2002).  

Ibu grande multipara tidak mengalami plasenta previa 8 ibu (80 %) tetapi ada 2 ibu 

(20 %) grande multipara mengalami plasenta previa saat bersalin. sesuai dengan pendapat 

Lenovo (2003) menyatakan salah satu faktor resiko terjadi persalinan dengan plasenta previa 

adalah multiparitas dari ibu bersalin, selain faktor resiko usia ibu yang lanjut, riwayat seksio 

sesarea dan ibu yang merokok. Pendapat ini juga sesuai dengan Hanafiah (2004) yang 

menyatakan plasenta yang ada di depan jalan rahim dimana implantasinya tidak normal 

sehingga dapat menutupi seluruh atau sebagian jalan lahir atau Ostium Uteri Internum. 

 Menurut Lenovo (2007) mekanisme pergerakakan plasenta masih belum sepenuhnya 

dipahami disebabkan pada trimester ke dua plasenta tidak menutupi seluruhnya walau 

terletak dekat dengan os internus, begitu juga pada awal trimester ke tiga sehingga saat 

kehamilan aterm kecil kemungkinannya untuk menetap sebagai previa 

Ditemukan ibu anemia sedang pada 13 ibu yang mengalami plasenta previa dimana 1 

ibu primipara, 12 ibu multipara tetapi 1 ibu  tidak mengalami plasenta previa pada ibu grande 

multipara. Untuk ibu dengan anemia berat ditemukan sebanyak 2 ibu yang mengalami 

plasenta previa dimana 1 ibu multipara dan 1 ibu grande multipara. Kondisi ini sesuai dengan 

pendapat Mose (2005) Adanya pergeseran antara plasenta dengan dinding rahim saat terjadi 

peregangan pada dinding rahim karena isi rahim lebih cepat tumbuhnya dari rahim sendiri, 

akibatnya istmus uteri tertarik menjadi bagian dari dinding korpus uteri yang disebut segmen 

bawah rahim. Saat perdarahan bergantung pada kekuatan insersi plasenta dan kekuatan 

tarikan pada istmus uteri. Dalam persalinan his yang timbul mengakibatkan perdarahan, 

karena bagian plasenta diatas atau dekat ostium akan terlepas dari dasarnya.  

Meningkatnya angka ibu bersalin dengan plasenta previa pada multipara akan 

meningkatkan angka kejadian bersalin melalui seksio sesarea untuk mengakhiri kehamilan 

ibu. Dalam menentukan pengambilan keputusan pengakhiran kehamilan dapat dilihat dari 

posisi plasenta ibu sehingga ibu bersalin melalui vaginam atau dilakukan tindakan seksio 

sesarea. Dari ibu bersalin multipara dengan plasenta previa ada  15 (33,3 %) ibu yang 
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mengalami plasenta previa totalis, 1 (2,2 %) ibu mengalami plasenta previa marginalis,  9 (20 

%) ibu mengalami plasenta previa parsialis dan 15 (33,3 %) ibu mengalami plasenta previa 

letak rendah. Hasil ini sesuai dengan Sumapraja dan Rachimhadi  (2005) yang menyatakan 

Plasenta previa letaknya abnormal dimana plasenta akan terletak pada segmen bawah uterus 

sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Pada keadaan normal, 

plasenta terletak di bagian atas uterus, biasanya di depan atau di belakang dinding uterus, 

agak keatas kearah fundus uteri. Dengan penelataksanaan yang baik dapat menurunkan angka 

kematian ibu dan bayi. 

Paritas ibu baik yang primipara, multipara maupun grande multipara semuanya 

dialami oleh ibu yang mengalami plasenta previa, ibu primipara sebanyak 3 ibu masing 

masing mengalami plasenta previa totalis, parsialis dan letak rendah. Pada ibu multipara 

mengalami plasenta previa totalis 15 (33 %) ibu, parsialis 9 (20 %) ibu, marginalis  1 (2 %) 

ibu dan plaesenta previa letak rendah  15 (33 %) ibu. Sedangkan pada ibu grande multipara 

ditemukan ada ibu mengalami plasenta previa totalis 1 (2 %) ibu dan plasenta previa parsialis 

1 (2%) ibu. Kondisi ini sesuai Cuningham (2005) membagi klasifikasi plasenta previa 

menjadi 4 yaitu plasenta previa totalis,parsialis, marginalis dan letak rendah. Ibu multipara 

merupakan paritas beresiko saat bersalin mengalami plasenta previa begitu pula dengan ibu 

grande multipara. Sesuai Saefuddin (2008) Kejadian plasenta previa tiga kali lebih sering 

pada wanita multipara dari primigravida disebabkan vaskularisasi yang berkurang serta 

perubahan atrofi pada desisua akibat persalinan masa lampau sehingga aliran darah ke 

plasenta tidak cukup menyebabkan plasenta menutupi pembukaan jalan lahir. Sehingga dapat 

disimpulkan “ada hubungan antara paritas ibu dengan kejadian ibu bersalin mengalami 

plasenta previa antara paritas ibu primipara dan grande multipara dengan paritas ibu 

multipara yang bersalin di RSUD AW Syahrani”.  

 

3. Hubungan Endometrium Cacat dengan terjadi Plasenta Previa pada lbu bersalin Di 

RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda Tahun 2012 

 

Hubungan endometrium ibu cacat saat bersalin bayinya dengan kejadian plasenta 

previa saat bersalin diperoleh 29 ibu (42,6 %)  tidak mengalami cacat endometrium saat 

bersalin mengalami plasenta previa, dan 6 ibu (27,3 %) yang mengalami cacat endometrium 

saat bersalin tidak mengalami plasenta previa tetapi ada 16 ibu (72,7 %) yang cacat 

endometrium mengalami plasenta previa saat bersalin bayinya. Cacat endometrium yang 
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dimaksud menurut Manuaba dkk (2010) faktor penyebab terjadinya plasenta previa berupa 

bekas persalinan berulang dengan jarak yang pendek. Bekas operasi, bekas kuretage, atau 

plasenta manual. Perubahan endomtrium pada mioma uteri atau polip. Dan Pada keadaan 

malnutrisi atau gizi kurang.  

Hasil penelitian ada sebanyak 39 ibu (57,4 %) yang tidak mengalami cacat 

endometrium dan tidak terjadi plasenta previa saat bersalin bayinya disebabkan semua ibu 

bersalin normal pervaginam dan tidak mempunyai riwayat seperti pernah mengalami aborsi 

sehingga harus dilakukan kuretase, polip, mioma uteri atau lainnya yang menyebabkan cacat 

endometrium terjadi. Tetapi ada 2 ibu berusia dibawah 20 tahun dimana 1 ibu berusia 18 

tahun berpendidikan SMP sebagai ibu rumah tangga dengan G1P0A0 dan 1 ibu berusia 19 

tahun berpendidikan SMA juga ibu rumah tangga dengan G1P0A0, selain itu ada 4 ibu 

berusia diatas 35 tahun semuanya grande multipara. Ditemukan 32 ibu berusia diantara 20 – 

35 tahun yang bervariasi pada plasenta previa multipara maupun grande multipara. Ini sesuai 

(Hartono dkk, 2013) mengatakan Usia maternal, paritas, riwayat seksio sesaria dan riwayat 

abortus merupakan faktor yang meningkatkan risiko kejadian plasenta previa pada ibu hamil. 

Juga sesuai dengan  Prawiroharjo (2005)  menyatakan kejadian plasenta previa tiga kali lebih 

sering pada wanita multipara dari primigravida. Pada multipara terjadi plasenta previa 

disebabkan vaskularisasi yang berkurang dan perubahan atrofi pada desisua akibat persalinan 

masa lampau. Dimana aliran darah ke plasenta tidak cukup dan plasenta memperluas 

permukaannya sehingga menutupi pembukaan jalan lahir.   

 Sebanyak 29 ibu (42,6 %) tidak mengalami cacat endometrium saat bersalin tetapi 

mengalami kejadian plasenta previa, terjadi pada 2 ibu primipara, 1ibu grande multipara dan 

lainnya adalah ibu yang multipara, bila dilihat dari paritas ibu ada sebanyak 14 ibu yang 

G2P1A0, sedangkan ibu yang para tiga sampai para lima sebanyak 9 ibu, kondisi ini sesuai 

dengan menurut Mochtar (2003) mengatakan plasenta previa lebih sering pada paritas tinggi 

dari paritas rendah. Ke 29 ibu ini tidak satu pun mengalami endometriun nya cacat saat 

bersalin. Sehingga dapat ditinjau lagi variabel – variabel lain yang dapat diteliti lebih lanjut 

salah satunya Perokok diduga kemungkinan menyebabkan plasenta berukuran lebih besar 

akaibat ketidak suburan endometrium ibu. Kondisi ini sesuai dengan Varney, (2006) dimana 

plasenta previa disebabkan Riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya, Riwayat 

pembedahan rahim, termasuk seksio sesaria atau risiko meningkat seiring peningkatan jumlah 

seksio sesaria, Kehamilan kembar dimana ukuran plasenta lebih besar.   
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Dari penelitian ini menjelaskan bahwa walaupun seorang ibu hamil memiliki atau 

pernah mengalami cacat endometrium saat dalam proses kehidupannya sebagai ibu, dapat 

menyebabkan tejadinya plasenta previa saat hamil sehingga ibu mengalami perdarahan 

banyak yang akan mempengaruhi tumbuh kembang janin maupun kondisi kehamilan sampai 

persalinan ibu sendiri, Hubungan antara Endometrium cacat dengan terjadinya plasenta 

previa saat ibu bersalin mengalami endometrium cacat, ada 16 (72,7 %) ibu mengalami 

plasenta previa saat bersalin. Sesuai dengan penelitian  dilakukan oleh Abdat (2010) di 

Surakarta didapatkan hasil bahwa multiparitas memiliki resiko 2,53 kali lebih besar untuk 

mengalami terjadinya perdarahan antepartum dengan plasenta previa. Maka dapat 

disimpulkan ada hubungan antara endometrium cacat dengan  kejadian ibu bersalin 

mengalami plasenta previa. Dari hasil analisis diperoleh ibu saat bersalin mengalami 

endometrium cacat mempunyai peluang 3,6 kali untuk mengalami plasenta previa saat 

bersalin dari ibu yang tidak mengalami endometrium cacat di RSUD Abdul Wahab Syahrani. 

 

SIMPULAN 

Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara usia ibu dengan terjadinya plasenta 

previa, sedangkan  paritas ibu dan endometrium cacat memiliki hubungan dengan terjadinya 

plasenta previa saat ibu bersalin. dengan terjadinya plasenta previa saat ibu bersalin ada 

hubungan  bermakna. Diharapkan dapat meningkatkan penyuluhan kesehatan khususnya di 

Poliklinik KIA, ruang rawat terhadap ibu hamil dan keluarganya mengenai faktor faktor 

resiko terjadinya plasenta previa dan cara mengenalinya tuntuk meningkatkan pengetahuan 

ibu dan keluarga. 
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Abstract 

 

Schooling group is an invesment of nation since they are their generation of nation. The quality of nation will be 

determined by them. One indicator of human resoucer quality is a good nutrision condition aspect from quality 

and quantity. One way to get good health and nutrision is always accustoming breakfast. By breakfast, they will 

have a lot of energy to perform some activities like playing, studying and to their growth. Energy of the 

breakfast is suggested to complete about 20 – 25 % of body energy necessity per day. This research to analyze 

the correlation between attitude, mother’s working status and mother’s  and mother’s role in preparing 

healthybreakfast menu for children at SD whom at Sidodadi samarinda ulu area in 2016. The research design 

that used was cross sectional meanhwhile the research samplers were mothers of children at first grade at SD 

whom at sidodadi samarinda area. Analysis was done by statistical test with Chi Square test. The result showed 

that there was a correlation between mother's attitude with mother role of preparing healthy breakfast for 

elementary school children, with p value 0,038 (p value <α) with alpha equal to 0,05. Odd Ratio (OR) 0.443, 

meaning that positive mothers have odds of 2.3 times greater to play a role in preparing suggestions. While the 

relation between maternal working status with mother role preparing healthy breakfast menu for elementary 

school student is not got relationship, with p value equal to 0,591 (p value> α 0,05). It is recommended for 

mothers to provide breakfast for families and elementary school children so that children are healthy, achievers 

and can grow and develop optimally 

 

Keywords :Attitude, mother’s working status, healthy breakfast. 
 

 

Abstrak 
 

Anak usia sekolah adalah investasi bangsa, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.Kualitas bangsa di 

masa depan ditentukan oleh kualitas anak-anak saat ini. Untuk anak sekolah, sarapan merupakan hal yang 

penting dalam kegiatan meningkatkan status gizi, selain kegiatan makan siang dan malam.Dengan sarapan pagi 

anak sekolah akan memiliki cukup tenaga untuk melakukan aktivitas seperti bermain, belajar, serta untuk 

pertumbuhannya. Energi dari sarapan pagi dianjurkan mencukupi sekitar 20-25% dari kebutuhan energi tubuh 

perhari.Ibu berperan penting dalam menyiapkan sarapan sebelum anak ke sekolah.Penelitian ini bertujuan  

menganalisahubungan sikap dan status bekerja ibu dengan peran ibu menyiapkan menu sarapan sehat untuk 

anak Sekolah Dasar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analitik, disain penelitian 

studi korelasional untuk mengkaji hubungan  antar variavel, dengan rancangan penelitian Cross 

Sectional.Sampel pada penelitian ini adalah Ibu dari anak SD kelas 1 dari 3 SD se Kelurahan Sidodadi 

Samarinda yang memenuhi criteria inklusi.Analisa data dilakukan uji statistic dengan uji Chi Square. Hasil 

penelitian didapatkan bahwa ada hubungan antara sikap ibu dengan peran ibu menyiapkan menu sarapan sehat 

bagi anak sekolah dasar, dengan nilai p sebesar 0,038 (p value  < α) dengan alpha sebesar 0,05. Nillai Odd Ratio 

(OR) 0,443, artinya ibu yang bersikap positif memiliki odd sebesar 2,3 kalilebih besar untuk berperan dalam 

menyiapkan saran.   Sedangkan hubungan antara status bekerja ibu dengan peran ibu menyiapkan menu sarapan 

sehat bagi anak sekolah dasar tidak didapatkan hubungan, dengan nilai p sebesar 0,591 (p value > α0,05). 

Disarankan bagi ibu untuk memberikan memberikan sarapan bagi keluarga dan anak sekolah dasar agar anak 

sehat, berprestasi dan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kata Kunci :sikap, satus bekerja ibu, sarapan sehat. 
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PENDAHULUAN 

Status gizi pada anak dipengaruhi oleh faktor langsung yaitu pola makan dan penyakit 

infeksi yang diderita si anak, dan faktor tidak langsung yaitu keadaan ekonomi, pola asuh 

yang tidak memadai dan faktor pelayanan kesehatan. Salah satu faktor yang paling 

berpengaruh adalah pola makan pada anak. Untuk anak sekolah, sarapan merupakan hal yang 

penting dalam kegiatan meningkatkan status gizi, selain kegiatan makan siang dan malam 

(Heryati E, 2007; BPPN, 2007). Analisis data Riskesdas 2010 yang dilakukan terhadap 

konsumsi pangan pada 35.000 anak usia sekolah dasar, menunjukkan bahwa 26,1% anak 

hanya sarapan dengan minuman (air, teh, dan susu) dan sebesar 44,d6% anak yang sarapan 

hanya memperoleh asupan energi kurang dari 15% AKG (Hardinsyah, dkk., 2012). Penelitian 

Kurniasari (2005) menemukan sebesar 25%  anak Sekolah Dasar di Yogyakarta jarang 

mempunyai kebiasaan sarapan dan penelitian Wijaya (2012) di sekolah dasar Bedulu 

Blahbatuh Gianyar, menunjukkan bahwa sebagian anak sekolah tidak terbiasa sarapan 

(44,3%) dan kecenderungan memiliki status gizi kurang. Survey Mercycorps (dalam Ni Luh 

& Lilis, 2012) menemukan bahwa 35% anak sekolah di Riau mengalami status gizi kurang. 

Di Kalimantan Timur, prevalensi gizi buruk sebesar 19,4% pada tahun 2010.Kondisi 

ini hampir mencapai standar nasional yaitu 20%.Kalimatan Timur termasuk peringkat 26 

provinsi gizi buruk dalam kasus nasional. Sejumlah 7 ribu dari total 1,6 juta balita di 

Kalimantan Timur mengalami gizi buruk (Pardede, 2014). Secara umum prevalensi kurus 

(IMT/U) anak usia 5 – 12 tahun  di Kalimantan Timur berada diatas angka nasional yaitu 

sebesar 11,2% (Riskesdas, 2013). Dari hasil studi pendahuluan tim pengabdian masyarakat 

Prodi D-III Kebidanan Samarinda di wilayah kerja Puskesmas Karang Asam tahun 2015 

didapatkan masalah gizi terbesar terdapat di SDN 010 Lok Bahu yaitu dari 90 siswa yang di 

dilakukan pemeriksaan didapatkan siswa yang gizi buruk sebanyak 5 orang dan gizi kurang 

sebanyak 6 orang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan  sikap ibu dan status 

bekerjadenganperanibu menyiapkan menu sarapan sehat untukanak  Sekolah Dasar di 

Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu tahun 2016. Penelitian ini bermanfaat sebagai 

informasi bagi  orangtua, Guru dan Institusi Pendidikan Dasar dalam memotivasi murid-

murid untuk membiasakan sarapansebelum ke sekolah.  
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analitik, yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara variabel dependen dan variable 

independen (Azwar, 2010). Rancangan penelitian ini adalah Cross Sectional, dimana data 

yang menyangkut variabel dependen dan variabel independen dikumpulkan dalam waktu 

yang sama (Notoatmojo, 2010). Desain penelitian ini studi korelasional yang mengkaji 

hubungan antar variabel yaitu sikap dan status bekerja Ibu dengan peran Ibu dalam 

menyiapkan menu sarapan sehat untuk anak sekolah. Populasi adalah keseluruhan objek yang 

akan diteliti (Notoatmojo, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang mempunyai 

anak Sekolah Dasar di Kelurahan Sidodadi Kecamatan  Samarinda Ulu.  Sampel penelitian 

ini berjumlah 138 responden. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi sikap, status bekerja dan peran Ibu dalam menyiapkan menu 

sarapan sehat bagi anak sekolah dasar. 
 

Variabel Frekuensi (F) Prosentase (%) 

Sikap Ibu 
  

a.   Negatif 67 48,6 

b.   Positif 71 51,4 

Status Bekerja Ibu 
  

a.   Bekerja 41 29,7 

b.  Tidak Bekerja 97 70,3 

Peran Ibu     

a. Tidak Berperan  38 27,5 

b. Berperan  100 72,5 

Total 138 100 

 

Tabel 2 Hubungan antara sikap ibu dengan peran ibu dalam menyiapkan menu sarapan sehat 

bagi anak Sekolah Dasar. 

Variabel 

Peran Ibu 

Total P value 
OR 

(95% CI) 
Tidak 

Berperan 

Berperan 

Status Bekerja 

Bekerja 

 

Tidak Bekerja 

 

10 

(24,4%) 

28 

(28,9%) 

 

31 

(75,6 %) 

69 

(71,1 %) 

 

41 

(100 %) 

46 

(100 %) 

 

0,591 

 

0,795 

(0,344 – 1,836) 

Sikap 

Negatif 

 

Positif 

 

13 

(19,4%) 

25 

(35,2%) 

 

54 

(80,6 %) 

46 

(64,8 %) 

 

67 

(100 %) 

71 

(100 %) 

 

0,038 

 

0,443 

(0,204 – 0,963) 
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Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 138 responden, lebih dari sebagian ibu (51,4%) 

memiliki sikap yang positif terhadap pentingnya menyiapkan sarapan di rumah, sebagian 

besar (70,3%) ibu tidak bekerja, dan sebagian besar ibu (72,5%) ibu berperan dalam 

menyiapkan sarapan bagi anak sekolah di rumah, sebelum anak berangkat ke sekolah.  

Tabel 2 menunjukkan bahwa sikap ibu berhubungan dengan peran ibu (p=0,038) 

dalam menyiapkan menu sarapan sehat dirumah, untuk anak sebelum ke sekolah. Pada 

penelitian ini ditemukan bahwa dari 67 responden yang bersikap negatif, sebagian besar 

(80,6%) ibu berperan dalam menyiapkan sarapan bagi anak sekolah. Sedangkan dari 95 

responden yang memiliki sikap positif sebagian besar (64,8%) yang berperan dalam 

menyiapkan sarapan bagi anaknya. Dari hasil uji statistik, didapatkan nilai p sebesar 0,038 (p 

value < α) dengan alpha (α) sebesar 0,05 dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara sikap 

dengan peran ibu dalam menyiapkan sarapan di rumah bagi anak sekolah. Nilai Odds Ratio 

(OR) menunjukkan nilai 0,443, artinya ibu bersikap positif memiliki odds sebesar 2,3 kali 

lebih besar untuk tidak berperan dalam menyiapkan sarapan bagi anak sekolah di rumahnya 

dibandingkan dengan ibu yang sikapnya negatif.  

Hal ini dapat saja disebabkan karena sikap ibu dalam memberikan sarapan masih 

banyak dipengaruhi oleh keinginan anak mereka. Jika anak tidak mau makan makanan 

keluarga dan lebih memilih makanan camilan, maka ibu menganggap hal tersebut merupakan 

hal biasa. Hal ini juga di dukung dengan sikap ibu dalam memilih makanan camilan buat 

anak, pembelian camilan seperti makanan ringan, coklat atau krupuk dianggap dapat 

menggantikan posisi makanan utama karena anak akan merasa kenyang. Hal ini didukung 

dengan penelitian Cholic bahwa sikap ibu dalam memilih makanan anak banyak dipengaruhi 

oleh anaknya, sehingga sikap ibu berhubungan dengan perilaku yang salah dalam pemberian 

makan pada anaknya. 

Status bekerja ibu tidak berhubungan dengan peran ibu (p=0,591) dalam menyiapkan 

menu sarapan sehat dirumah untuk anak sebelum ke sekolah. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Lutfi (2010), setelah dilakukan uji korelasi pearson chi-

square didapati nilai p>0,05 (p=0,071) dan penelitian Siregar RC, dkk (2013) yang 

menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan ibu dengan 

tindakan pemberian sarapan setelah dilakukan uji analisis statistik dengan chi-square didapati 

nilai p>0.05 (p=0,908).  

Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa dari 41 responden yang bekerja sebagian 

besar yaitu 31 responden (75,6%) ibu berperan dalam menyiapkan menu sarapan sehat bagi 
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anaknya, hal ini disebabkan karena sebagian besar responden berpendidikan lebih dari SMA/ 

SMK. Tingkat pendidikan ibu mempengaruhi derajat kesehatan keluarga. Ibu yang memiliki 

pendidikan tinggi akan memiliki pengetahuan gizi, kesehatan dan pengasuhan anak yang baik 

(Sinaga T dkk, 2012). Menurut Winarno (1997) pendidikan ibu dapat mempengaruhi 

pemberian menu sarapan. Seorang ibu yang pendidikannya tinggi dan bekerja diharapkan 

dapat menyiapkan sarapan yang cukup mengandung energi dan protein serta zat gizi lainnya. 

Sarapan sangat bermanfaat dalam kehidupan, tetapi seringkali diabaikan oleh orang 

banyak. Untuk menjadikan sarapan sebagai suatu kebiasaan maka dibutuhkan peran serta ibu 

dalam keluarga. Banyak permasalahan gizi yang terjadi pada anak dan yang sering terjadi 

pada usia sekolah yaitu anak sulit untuk melakukan sarapan. Menyediakan menu sarapan 

sehat merupakan bagian dari kesibukan ibu terhadap anak sebelum berangkat ke sekolah 

selain menyiapkan perlengkapan sekolahnya, sehingga tidak sedikit para ibu lebih 

memperhatikan anaknya terlebih dahulu dari pada pekerjaannya. Peran serta ibu rumah 

tangga dalam menyediakan sarapan sangat penting dalam upaya menciptakan keluarga yang 

sehat dan sejahtera serta harmonis dalam kehidupan (Depkes RI, 1998). 

 

SIMPULAN 

Terdapat hubungan antara sikap  dengan peran ibu dalam menyiapkan menu sarapan 

sehat bagi anak SekolahDasar di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota 

Samarinda (p=0,038, OR = 0,443). Selain itu, disimpulkan juga bahwa status kerja Ibu tidak 

berhubungan dengan peran ibu dalam menyiapkan menu sarapan sehat di rumah bagi anak 

Sekolah Dasar di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda (p=0,591) 

dengan alpha (α) sebesar 0,05. Untuk itu disarankan bagi ibu untuk memberikan memberikan 

sarapan bagi keluarga dan anak sekolah dasar agar anak sehat, berprestasi dan dapat tumbuh 

dan berkembang secara optimal dan peran guru sekolah untuk memotivasi muridnya untuk 

sarapan sebelum ke sekolah. 
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HUBUNGAN LAMA BEKERJA DAN PELATIHAN IKROSKOPIS 

TUBERKULOSIS (TB) DENGAN PENERAPAN PEMANTAPAN 

 MUTU INTERNAL  
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Abstract 

Tuberculosis still becomes problem of health in Indonesia. The one of existing problem in disease prevention 

program of lung tuberculosis is inadequate quality management of laboratory, so that this case is able to 

influence result of sputum checkup tuberculosis. Internal quality management was one of important tools for 

quality for laboratory TB. The error rate of Samarinda in 2015 was > 5 %. Based on that condition, this research 

purpose to know the relationship between the characteristics of laboratory TB officer with the implementation of 

internal quality at the Primary Health Center in Samarinda municipality at  2017. This research is analytic 

observation with cross sectional study. Population in this research is all laboratory officer of community health 

centers  in Samarinda was 32 laboratory officers. Data was collected by questionnaire and analyzed by chi 

quadrat (X2). The results of this research indicated that the officers at the community health centers who had D3 

analyst  (93,6%) and had attended TB training microscopic of TB (53,1%) and most laboratory officers work 

less than 10 years. Duration of work ((p=1,00), education (p=0,254) and training (p=0,503) are not related to the 

implementation of internal quality at Puskesmas.  The process of TB sputum preparation at the puskesmas 

laboratory has not followed procedures in accordance with internal quality. Stabilization of internal quality 

activities had not runt optimally. It is recommended that evaluation of the internal quality assurance of the 

laboratories at the the Primary Health Center be implemented continously. 

 

Keyword: internal quality laboratory, training, length of work 

 

 

 

Abstrak 

 

 

Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Masalah utama dalam penanggulangan program 

tuberkulosis adalah pengelolaan kualitas laboratorium yang belum optimal, sehingga dapat mempengaruhi hasil 

dari pemeriksaan sputum.  Pemantapan Mutu Internal (PMI) merupakan salah satu alat penting untuk menjamin 

kualitas hasil pemeriksaan mikroskopik. Tingkat kesalahan petugas dalam pembuatan slide BTA di Puskesmas 

Kota Samarinda tahun 2015 adalah > 5%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik  

dengan penerapan PMI di Puskesmas kota Samarinda pada tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian 

analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas laboratorium 

Puskesmas di Samarinda sebanyak 32 orang. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis 

dengan chi quadrat (X2).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas laboratorium di puskesmas 93,6% 

berpendidikan D3 Analis kesehatan, yang pernah mengikuti pelatihan mikroskopis TB (53,1%) dan 81,3% 

petugas laboratorium bekerja kurang dari 10 tahun. Tidak ada hubungan lama kerja (p=1,00), pendidikan 

(p=0,254) dan pelatihan (p=0,503) dengan penerapan pemantapan mutu internal di Puskesmas. Proses 

pembuatan sediaan sputum TB  di laboratorium puskesmas belum mengikuti prosedur sesuai dengan mutu 

internal. Disarankan agar penerapan mutu internal laboratorium di Puskesmas dilaksanakan dan dievaluasi 

secara terus menerus. 

 

Kata kunci : Pemantapan Mutu Internal, Lama Kerja, Pelatihan 
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PENDAHULUAN 

Komponen utama dalam pengendalian penyakit TB adalah laboratorium TB. 

Laboratorium TB, menjadi penentu diagnosis dan sebagai sarana pemantauan pengobatan 

pasien TB (Dirjen P2&PL Kementerian Kesehatan RI, 2012). Kualitas pelayanan 

pemeriksaan laboratorium mikroskopis TB dipantau melalui kegiatan PME (Pemantapan 

Mutu Eksternal) dan PMI (Pemantapan Mutu Internal). PME dilaksanakan melalui kegiatan 

uji silang, supervisi/ bimbingan teknis dan tes panel (Dirjen P2&PL Kementerian Kesehatan 

RI, 2012). PMI adalah suatu proses pemantauan yang terus-menerus, sistematik, dan efektif 

yang dilakukan oleh laboratorium itu sendiri untuk mendeteksi adanya kesalahan dan segera 

melakukan koreksi agar diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat dan teliti (Dirjen Bina Upaya 

Kesehatan, 2013). Kegiatan pelayanan pemeriksaan Mikroskopis TB meliputi penjaringan 

suspek, pencatatan dalam buku register TB 06, permintaan pemeriksaan laboratorium 

(formulir TB 05), pelaksanaan pemeriksaan laboratorium (buku register TB 04 dan formulir 

TB 05) sampai PME (formulir TB 12) (Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

 Setiap laboratorium wajib meningkatkan dan mempertahankan mutu kinerja dengan 

menjalankan PMI yang berkesinambungan dan dilaksanakan menyatu dalam setiap 

kegiatannya sejak tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik (Dirjen P2&PL Kementerian 

Kesehatan RI, 2011). Tahap pra analitik adalah tahap mulai mempersiapkan pasien, 

pengambilan dan penanganan spesimen dahak, menerima spesimen dahak, memberi identitas 

spesimen sampai dengan menguji kualitas reagen Ziehl Neelsen. Tahap analitik yaitu tahap 

mulai penyusunan Prosedur Tetap (Protap) ,mengolah dan memeriksa spesimen dahak sesuai 

prosedur tetap, memelihara mikroskop, penilaian pembuatan sediaan dengan penilaian 

terhadap 6 unsur menggunakan skala sarang laba-laba (Sediaan yang baik harus 

memperlihatkan sarang laba-laba yang penuh, 6 unsur penilaian tersebut meliputi kualitas 

spesimen dahak, ukuran sediaan, pewarnaan, kebersihan, ketebalan dan kerataan sediaan), 

dan penyimpanan sediaan untuk uji silang metode LQAS (Lot Quality Assurance Sampling). 

Tahapan pasca analitik di mulai dari mencatat hasil pemeriksaan, interpretasi hasil 

sampai dengan pelaporan. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan oleh semua petugas 

laboratorium secara rutin, terus menerus dan terekam dalam suatu laporan kegiatan PMI yang 

harus dilaporkan secara berkala. Penanggung jawab laboratorium puskesmas dalam hal ini 

adalah kepala puskesmas bertugas merencanakan dan mengawasi kegiatan mutu laboratorium 

yang telah dilaksanakan oleh petugas teknis laboratorium TB puskesmas (Dirjen Bina Upaya 

Kesehatan, 2013). 
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 Mengikuti standar monitoring dan evaluasi dari error rate (angka kesalahan) 

pemeriksaan laboratorium terhadap sputum BTA hanya bisa ditoleransi 5% maka apabila 

terjadi kesalahan > 5% maka pemeriksaan belum dapat dipercaya hasil pelaporannya 

(Kemenkes RI, 2014).  Laporan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi 

Kalimantan Timur tentang kinerja PME di Kota Samarinda tahun 2015 menggambarkan slide 

BTA yang di cross check adalah sebanyak 403 slide dengan kualitas sediaan yang baik yaitu 

sebanyak 14 slide (3,5%) dan kualitas sediaan yang jelek 389 slide (96,5%). Dari data 

tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kesalahan petugas dalam pembuatan slide BTA di 

Laboratorium Mikroskopis UPK Kota Samarinda adalah > 5%  (Labkes Prov. Kaltim, 2015).  

Dari kasus diatas, perlu diketahui faktor yang mempengaruhi petugas dalam 

penerapan pemantapan mutu interna. Hernanto (2001), menyatakan bahwa lama bekerja 

mempengaruhi kinerja petugas laboratorium TB. Hasil penelitian Haryati dan Erna (2014) 

menyatakan bahwa pelatihan mempengaruhi kinerja tenaga mikroskopis  laboratorium TB. 

Sehingga berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang hubungan lama bekerja dan pelatihan petugas laboratorium terhadap penerapan 

pemantapan mutu internal laboratorium tuberkulosis  pada fasilitas pelayanan kesehatan kota 

Samarinda. 

  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan observasional analitik dengan metode cross sectional study 

yang bertujuan untuk mencari hubungan karakteristik petugas laboratorium TB Puskesmas 

yaitu latar belakang pendidikan, pelatihan dan lama bekerja dengan penerapan pemantapan 

mutu internal laboratorium TB di Puskesmas. Seluruh petugas laboratorium TB Puskesmas 

yang berjumlah 32 orang dijadikan sebagai sampel penelitian. Variabel bebas adalah latar 

belakang pendidikan, pelatihan dan lama bekerja sedangkan variabel terikat adalah penerapan 

pemantapan mutu internal laboratorium TB. Variabel latar belakang pendidikan 

dikategorikan SMK, D3 Analis dan D4 Analis. Pelatihan adalah pernah dan belum pernah 

mengikuti pelatihan standar laboratorium TB. Lama petugas bekerja sebagai laboran di 

kategorikan ≤ 10 tahun dan > 10 tahun.  

Data diperoleh dari profil puskesmas dan merupakan data sekunder sedangkan variabel 

penerapan pemantapan mutu internal menggunakan kuesioner dan divalidasi dengan data 

hasil cross check LQAS di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan 

Timur. Penilaian skala struktur variabel penerapan pemantapan mutu internal menggunakan 
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skala Likert dengan nilai   1 – 5  yang meliputi pre analitik (7 pertanyaan), analitik (6 

pertanyaan) dan paska analitik (3 pertanyaan) dengan keseluruhan berjumlah 16 pertanyaan. 

Analisis data menggunakan software SPSS versi 20.0. Statistik deskriptif  meliputi frekuensi, 

presentase.  Analisa bivariat untuk mengetahui hubungan latar belakang pendidikan, 

pelatihan dan lama bekerja dengan penerapan pemantapan mutu internal laboratorium 

menggunakan chi quadrat (X2). 

  

HASIL PENELITIAN 

Tabel 1. Karakteristik petugas Laboratorium TB di Puskesmas se Kota Samarinda 

Karakteristik N = 32 % 

Umur   

20 – 29 22 68,8 

30 -39 8 25 

≥ 40 2 6,2 

Jenis kelamin   

Laki-laki 2 6,2 

Perempuan 30 93,8 

Pendidikan   

SMK kesehatan 1 3,1 

D3 Analis 30 93,8 

D4 Analis 1 3,1 

Lama Bekerja   

≤ 10 tahun 26 81,3 

>10 tahun 6 18,7 

Pelatihan Laboratorium TB    

Pernah  17 53,1 

Tidak pernah 15 46,9 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 68,8% petugas laboratorium TB 

Puskesmas berumur antara 20 – 29 tahun.  Mayoritas petugas laboratorium (93,8%) 

adalah kelamin perempuan dengan  pendidikan D3 Analis kesehatan (81,3%). 

Sebanyak 81,3% petugas memiliki lama bekerja  ≤ 10 tahun dan hanya 53,1 %  

petugas laboratorium yang pernah mengikuti pelatihan mikroskopis TB. 
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Tabel 2. Penerapan Pemantapan Mutu Internal (PMI) pada tahap pre analitik, analitik 

dan paska analitik di Puskesmas Kota Samarinda 

N

o 
Kegiatan 

TP J KD S SS Jumlah 

F % F % F % F % F % F % 

Tahap pra analitik 

1. Melakukan 

anamnesa 
6 

18,

7 
5 

15,

7 
4 

12,

5 

1

3 

40,

6 
4 

12,

5 

3

2 
100 

2. Menjelaskan 

prosedur 

pengambilan 
dahak 

3 9,4 0 0 2 6,2 9 
28,

1 

1

8 

56,

3 

3

2 
100 

3. Menjelaskan 

tata cara batuk  
1 3,1 1 3,1 9 

28,

1 
6 

18,

8 

1

5 

46,

9 

3

2 
100 

4. Memberikan  

pot sputum 
3 9,4 0 0 2 6,2 

1

0 

31,

3 

1

7 

53,

1 

3

2 
100 

5. Memberi 

identitas 
4 

12,

5 
1 3,1 2 6,2 6 

18,

8 

1

9 

59,

4 

3

2 
100 

6. Memakai APD  
0 0 0 0 5 

15,

6 
7 

21,

9 

2

0 

62,

5 

3

2 
100 

7. Mengulang 

pengumpulan 

dahak  jika 
sampel tidak 

memenuhi 

syarat 

1 3,1 3 9,3 
1
7 

53,
1 

6 
18,
8 

5 
15,
7 

3
2 

100 

Tahap analitik 

8. Proses 

memilih 

sediaan 

0 0 3 9,4 
1

1 

34,

3 

1

2 

37,

5 
6 

18,

8 

3

2 
100 

9. Proses 

pewarnaan 
0 0 0 0 0 0 2 6,2 

3

0 

93,

8 

3

2 
100 

  10  Ukuran 
0 0 0 0 0 0 

1

5 

46,

9 

1

7 

53,

1 

3

2 
100 

11 Kerataan 
0 0 1 3,1 4 

12,

5 

1

4 

43,

8 

1

3 

40,

6 

3

2 
100 

12 ketebalan 

sediaan  

1

1 

34,

4 
6 

18,

7 
5 

15,

7 
8 25 2 6,2 

3

2 
100 

13 Melakukan 

penilaian. 

1

2 

37,

5 
5 

15,

7 
9 

28,

1 
5 

15,

7 
1 3,1 

3

2 
100 

Tahap Pasca analitik 

14 Menggunakan 

sediaan kontrol 

positif dan 
negatif  

1

5 

46,

9 
2 6,2 8 25 5 

15,

7 
2 6,2 

3

2 
100 

15 Melakukan 
follow up TB 

0 0 0 0 6 
18,
8 

9 
28,
1 

1
7 

53,
1 

3
2 

100 

16 Melakukan 
penyimpanan 

sediaan 

metode LQAS 

2 6,2 1 3,1 3 9,3 
1

3 

40,

7 

1

3 

40,

7 

3

2 
100 

Ket: TP = Tidak Pernah; J = Jarang; KD = Kadang; S = Sering; SS = Sangat Sering  
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Grafik 1. Penerapan Pemantapan Mutu Internal di Puskesmas se Kota Samarinda 

 

Berdasarkan grafik 1, dapat diketahui bahwa 56 % petugas laboratorium sudah menerapkan 

pemantapan mutu internal  dengan baik dan 44% kurang baik.  

Tabel 3. Analisa Hubungan Pendidikan, Lama Bekerja dan Pelatihan dengan 

Penerapan Pemantapan Mutu Internal di Puskesmas Kota Samarinda 

 

No Variabel P Value Keterangan 

1 Pendidikan 0,254 Tidak signifikan 

2 Lama Bekerja 1,00 Tidak signifikan 

3 Pelatihan 0,503 Tidak signifikan 

Hasil analisa statistik bivariat diatas menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan 

petugas, lama bekerja dan pelatihan tidak berhubungan dengan penerapan pemantapan 

mutu internal oleh petugas laboratorium di Puskesmas kota Samarinda. 

PEMBAHASAN 

Di Indonesia program penanggulangan penyakit TB dilaksanakan dengan menerapkan 

strategi Direct observed treatment short-course (DOTS) yang mencakup lima komponen 

kunci di antaranya adalah penegakan diagnosis dengan konfirmasi bakteriologi melalui 

pemeriksaan mikroskopis, biakan atau molekuler dahak untuk diagnosis TB.  Pemantauan 

dan evaluasi pengobatan TB juga dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis TB. 

Penjaminan akses dan mutu pelayanan laboratorium dalam mendukung program nasional 

pengendalian TB dilakukan dengan  pemantauan mutu melalui program pemantapan mutu 

internal dan eksternal (Kementerian Kesehatan RI, 2015).  

Instruksi kerja dalam SOP Pelayanan Pemeriksaan Mikroskopik TB  memuat instruksi 

kerja tentang pengumpulan dahak, pemberian identitas, pembuatan sediaan, pemeriksaan 

mikroskopis, pencatatan dan pelaporan terkait laboratorium tb, pengelolaan limbah 

baik

56%

kurang baik

44%

Penerapan Pemantapan Mutu Internal di Puskesmas
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laboratorium TB. Analisa penerapan kegiatan pemantapan mutu internal di Puskesmas 

sebagian besar prosedur dilaksanakan oleh petugas tetapi beberapa kegiatan tidak 

dilaksanakan pada tahap pre analitik seperti melakukan anamnesa (34,4%) dan memberi  

identitas pada  pot sediaan (15,6%). Sedangkan pada tahap analitik, petugas tidak mengecek 

ketebalan sediaan (53,1%), dan  tidak melakukan penilaian setelah sediaan diwarnai dan 

difiksasi (53,2%). Pada tahap pasca analitik kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah 

menggunakan sediaan kontrol positif dan negatif sebesar 53,1% dan tidak melakukan cross 

check sebesar  sebesar 9,3%. Hasil penelitian menunjukkan 56% petugas yang menerapkan 

kegiatan pemantapan mutu internal dengan baik di Puskesmas. 

Hasil penelitian menunjukan latar belakang pendidikan, pelatihan dan lama bekerja  

petugas laboratorium TB Puskesmas tidak berhubungan dengan kemampuan petugas dalam 

menerapkan kegiatan mutu internal laboratorium. Penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Haryati di Semarang tahun 2014 dimana pelatihan standar laboratorium TB, 

imbalan, sikap, merupakan faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas pemegang 

program P2TB di Puskesmas (Haryati; Erna, 2014). Hasil ini bertentangan kenyataan  bahwa 

sebagian  besar petugas laboratorium TB Puskesmas (93,8%) berlatar belakang pendidikan 

D3 Analis dimana salah satu kompetensinya adalah mampu melakukan pemeriksaan bakteri 

mycobacterium tuberculosis dengan metode Ziell Nielsen dengan benar.  

Rendahnya presentase petugas laboratorium TB Puskesmas yang telah mengikuti 

pelatihan standar mikroskopis TB (53,1%) dapat menjadi penyebab tidak signifikannya hasil 

penelitian ini. Pelatihan mikroskopis TB standar selama 6 – 9 hari yang dilaksanakan Labkes 

Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas kesehatan provinsi dapat meningkatkan kompetensi 

petugas laboratorium dan menjadi standar bagi petugas laboratorium Puskesmas di seluruh 

Indonesia untuk dapat melakukan tugas sebagai penegakan diagnosis dan memantau hasil 

pengobatan penderita TB. Hal ini disebabkan karena jumlah sampel penelitian yang sedikit 

atau ada faktor lain yang tidak diteliti seperti motivasi petugas. Rendahnya motivasi petugas 

terlihat dari hasil  kualitas mutu eksternal seperti cross check. Kualitas slide BTA 

Laboratorium Mikroskopis TB UPK Kota Samarinda tahun 2015 total slide yang di cross 

check hanya 403 slide dengan kualitas sediaan yang baik yaitu 3,5% dan yang jelek sebesar 

96,5% dengan tingkat kesalahan dalam pembuatan slide BTA adalah > 5% (Labkes Prov 

Kaltim, 2015). 

Proses pembuatan dan pewarnaan sediaan di Puskesmas meskipun sebagian besar  telah 

membuat sediaan sesuai dengan prosedur kerja tetapi beberapa prosedur penting pada tahap 
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analitik dan pasca analitik tidak dilaksanakan seperti menganalisa ketebalan slide dan 

melakukan evaluasi terhadap slide yang telah selesai di fiksasi serta tidak melakukan kontrol 

positif dan negatif ketika pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Kegiatan Pemantapan mutu 

internal belum berjalan dengan optimal. 

Jumlah responden yang sedikit dan tidak dilakukan pengamatan langsung atau 

observasi dalam pelaksanaan penerapan  pemantapan mutu internal merupakan keterbatasan 

penelitian ini. Meskipun observasi langsung terhadap petugas laboratorium cenderung 

meningkatkan bias tetapi upaya membandingkan hasil pengukuran kuesioner dengan hasil 

cross check dapat menilai penerapan penerapan mutu internal laboratorium. 
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SIKAP DAN KOMUNIKASI BIDAN BERHUBUNGAN DENGAN KEPUASAN  IBU  

HAMIL  DALAM ANTENATAL CARE  DI BPM  
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Abstract 

 
During pregnancy supervision or examination is required regularly or better known as Antenatal Care (ANC). 

Antenatal Care is the most important thing of pregnancy, with regular pregnancy checks is expected to detect 

earlier risky situations in pregnancy and / or delivery for both mother and fetus. This study aims to analyze the 

relationship between attitudes and communication midwives with the level of satisfaction in pregnant women in 

antenatal care in Independent Midwife practice in the city of Balikpapan in 2017. Quantitative research type 

with analytic descriptive method. This research was conducted at Bidan Praktek Mandiri, in Balikpapan City 

agustus - October 2017. The population in this study were pregnant women who found BPM in Balikpapan City 

as many as 13,915 pregnant women from 64 BPM sekota Balikpapan. Determination of sample size with 

Multistage Random Sampling with amount is 150 sample. Univariate analysis uses frequency distribution, 

bivariate analysis using Chi Square test (X2), and multivariate analysis of logistic regression test. The result of 

analysis shows that there is a significant correlation between attitude and communication of midwife with 

satisfaction level in pregnant mother in antenatal care where attitude (Pvalue = 0,000 <value α = 0,05), and 

communication of midwife (Pvalue = 0,000 <value α = 0,05). And The most dominant factor related to pregnant 

woman's satisfaction in antenatal care at Midwife Independent Practice of Balikpapan City Year 2017 is 

midwife communication OR = 3,410 (95% CI: 2,419 - 10,130). It is expected that midwives can develop better 

attitude and communication, and maintain good attitude and communication in antenatal care service to patient 

and apply effective communication skill so as to give satisfaction to patient.  

 

Keywords: Attitude, Communication, Satisfaction  

 

 

Abstrak 

 

Selama kehamilan diperlukan pengawasan atau pemeriksaan secara teratur atau lebih dikenal dengan Antenatal 

Care (ANC). Antenatal Care merupakan hal terpenting dari kehamilan, dengan memeriksakan kehamilan secara 

teratur diharapkan dapat mendeteksi lebih dini keadaan-keadaan yang mengandung resiko dalam kehamilan dan 

atau persalinan baik bagi ibu maupun janin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara sikap 

dan komunikasi bidan dengan tingkat kepuasan pada ibu hamil dalam antenatal care di Bidan praktik Mandiri 

di Kota Balikpapan tahun 2017. Jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriftif analitik. Penelitian ini 

dilaksanakan di Bidan Praktek Mandiri, di Kota Balikpapan agustus – oktober 2017. Populasi dalam penelitian 

ini adalah ibu hamil yang terdapat BPM di Kota Balikpapan sebanyak 13.915 ibu hamil dari 64 BPM sekota 

Balikpapan. Penentuan besar sampel dengan rumus Multistage Random Sampling dengan jumlah adalah 150 

sampel. Analisa univariat menggunakan distribusi frekuensi, analisa bivariate menggunakan uji Chi Square (X2), 
dan analisa multivariat uji regresi logistik. Hasil analisa menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 

sikap dan komunikasi bidan dengan tingkat kepuasan pada ibu hamil dalam antenatal care  dimana sikap (Pvalue 

= 0,000 < nilai α = 0,05), dan komunikasi bidan (Pvalue = 0,000 < nilai α = 0,05). Dan faktor yang paling 

dominan berhubungan dengan kepuasan ibu hamil dalam antenatal care di Bidan Praktik Mandiri Kota 

Balikpapan Tahun 2017 adalah komunikasi bidan OR=3,410 (95% CI: 2,419 - 10,130). Diharapkan bidan dapat 

mengembangkan sikap dan komunikasi yang lebih baik, dan mempertahankan sikap dan komunikasi yang sudah 

baik dalam pelayanan antenatal care kepada pasien dan menerapkan keterampilan komunikasi yang efektif, 

sehingga mampu memberikan kepuasan kepada pasien. 

 

Kata Kunci : Sikap, Komunikasi, Kepuasan 
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PENDAHULUAN 

Selama kehamilan diperlukan pengawasan atau pemeriksaan secara teratur atau lebih 

dikenal dengan Antenatal Care (ANC). Antenatal Care merupakan hal terpenting dari 

kehamilan, dengan memeriksakan kehamilan secara teratur diharapkan dapat mendeteksi 

lebih dini keadaan-keadaan yang mengandung resiko dalam kehamilan dan atau persalinan 

baik bagi ibu maupun janin. Untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi 

dengan menetapkan suatu sasaran untuk  tahun 2010 adalah menurunkan angka kematian ibu 

menjadi 125 orang per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi menjadi 16 orang 

per 1.000 kelahiran hidup (Prawirohardjo, 2012). 

Hasil cakupan pelayanan antenatal di Dinas Kesehatan kota Balikpapan  2016 adalah 

K1 sebesar 90,13% dan K4 sebesar 74,84% (Seksi Upaya Kesehatan Perseorangan dan 

Masyarakat tahun 2010), sedangkan pada tahun 2011 adalah K1 sebesar 57, 3% dan K4 

sebesar 47,7%, jumlah tersebut masih kurang dari target nasional tahun 2013 yaitu cakupan 

K1 100% dan K4 95 %. (Profil Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2016). Banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi tingkat kepuasan ibu hamil dalam melakukan kunjungan Antenatal 

Care salah satunya adalah sikap dan komunikasi bidan dalam Antenatal Care (Kemenkes, 

2016). 

Dengan penerapan pendekatan jaminan mutu layanan kesehatan, kepuasan pasien 

menjadi bagian yang integral dan menyeluruh dari kegiatan jaminan mutu layanan kesehatan. 

Artinya pengukuran tingkat kepuasan pasien harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan 

dari pengukuran mutu layanan kesehatan. Hal ini mencakup beberapa dimensi, diantaranya 

adalah sikap dan kelancaran komunikasi antara petugas kesehatan dengan pasien. Berarti 

pelayanan kesehatan bukan hanya pengobatan secara medis saja melainkan juga berorientasi 

pada sikap dan komunikasi, karena sikap dan komunikasi sangat penting dan berguna bagi 

pasien (Pohan, 2006). 

Menurut Saifuddin (2008), komunikasi yang baik antara bidan dengan ibu hamil 

sangat mempengaruhi kepuasan ibu dalam memperoleh pelayanan kesehatan oleh bidan, 

sehingga terbina rasa saling percaya antara bidan dengan ibu hamil. Rasa saling percaya ini, 

akan memberi dampak perubahan sikap baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima 

layanan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat 

judul penelitian “Hubungan sikap dan komunikasi Bidan dengan tingkat kepuasan pada ibu 

hamil dalam Antenatal Care pada  Bidan Praktek Mandiri di Kota Balikpapan 2017” 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriftif analitik, 

dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang 

terdapat BPM di Kota Balikpapan sebanyak 13.915 ibu hamil dari 64 BPM sekota 

Balikpapan. Tehnik pengampilan sampel dengan Multistage Random Sampling dengan 

jumlah adalah 150 sampel. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat adalah tingkat kepuasan ibu 

hamil dalam Antanetal Care., variabel bebas yaitu sikap dan komunikasi bidan dalam 

memberikan pelayanan Antenatal Care, sedangkan variabel kontrol adalah karakteristik 

responden (usia, pendidikan, dan pekerjaan). 

Analisa dilakukan dengan analisis deskriptif yang dilanjutkan dengan analisis 

bivariat dengan menggunakan uji Chi Square (x2) yang dilanjutkan dengan analisa multivariat 

pada beberapa variabel bebas (nilai p < 0,25 pada analisa bivariat) dengan satu variabel 

terkait secara bersamaan dengan uji regresi logistik. 

 

HASIL PENELITIAN 

Analisa Univariat 

Karakteristik responden 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Pendidikan, dan 

Pekerjaan 

 

No. Variabel   Jumlah Prosentase 

      (n) (%) 

1 Usia > 36 Tahun 18 12,0 

18 – 35 tahun 129 86,0 

    < 18 Tahun 3 2,0 

2 Pendidikan SD 6 4,0 

    SMP 21 14,0 

    SMA 90 60,0 

    PT 33 22,0 

3 Pekerjaan Tidak Bekerja 100 66,7 

    Bekerja 50 33,3 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berusia 18 – 

35 tahun yaitu sebanyak 130 orang (86,0 %), pendidikan responden sebagian besar 
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berpendidikan SMA sebanyak 90 orang (60,0%), dan berdasarkan pekerjaan responden 

sebagian besar tidak bekerja sebanyak 100 orang (66,7%).  

 

Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Sikap, Komunikasi Bidan, dan 

Kepuasan Ibu Hamil dalam Antenatal Care. 
 

Variabel   Jumlah Prosentase 

    (n) (%) 

Sikap Baik 91 60,7 

  Kurang Baik 59 39.3 

Komunikasi Bidan Baik 83 55,3 

  Tidak Baik 67 44.7 

Kepuasan Puas 89 59.3 

  Tidak Puas 61 40.7 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengatakan sikap 

bidan baik yaitu sebanyak 91 orang (60,7%), komunikasi bidan sebagian besar responden 

mengatakan baik yaitu sebanyak 83 orang (55,3%), dan untuk kepuasan ibu hamil dalam 

antenatal care, sebagian besar responden mengatakan puas sebanyak 89 orang (59,3%). 

 

Analisa Bivariat 

Tabel 3.  Analisis Hubungan Sikap Bidan Dengan Kepuasan Ibu Hamil dalam Antenatal 
Care 

 

Sikap Bidan 

Kepuasan 
Jumlah P 

value 
OR Puas Tidak Puas 

N % N % N % 

Baik 67 73.6 24 26.4 91 100.0 
0,000 4,695 

Tidak Baik 22 37.3 37 62.7 59 100.0 

Jumlah 89 59.3 61 40.7 150 100.0     

 

Hasil penelitian mengenai hubungan sikap bidan dengan kepuasan ibu hamil dalam 

Antenatal Care didapatkan bahwa dari 91 responden yang mengatakan sikap bidan baik, 

sebanyak 67 responden (73,6%) mengatakan puas dengan antenatal care yang diberikan 

bidan, sedangkan dari 59 responden yang mengatakan sikap bidan tidak baik, hanya 22 

responden (37,3%) yang mengatakan puas. Berdasarkan uji statistik diperoleh bahwa hasil 

nilai Pvalue sebesar 0,000, nilai Pvalue = 0,000 < nilai α = 0,05. Hal ini artinya terdapat hubungan 

yang signifikan antara sikap bidan dengan kepuasan ibu hamil dalam antenatal care. OR 
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(Odds Ratio) sebesar 4,695 artinya sikap bidan yang baik mempunyai peluang dapat 

memberikan kepuasan ibu hamil dalam antenatal care 4,695 kali dibandingkan dengan sikap 

bidan tidak baik. 

Tabel 4.  Analisis Hubungan Komunikasi Bidan Dengan Kepuasan Ibu Hamil dalam 

Antenatal Care 

Komunikasi Bidan 

Kepuasan 
Jumlah P 

value 
OR Puas Tidak Puas 

N % N % N % 

Baik 64 77.1 19 22.9 83 100.0 
0,000 5,659 

Tidak Baik 25 37.3 42 62.7 67 100.0 

Jumlah 89 59.3 61 40.7 150 100.0     

 

Hasil penelitian mengenai hubungan komunikasi bidan dengan kepuasan ibu hamil 

dalam antenatal care didapatkan bahwa dari 83 responden yang mengatakan komunikasi 

bidan baik, sebanyak 64 responden (77,1%), sedangkan dari 67 responden yang mengatakan 

komunikasi bidan tidak baik, hanya 25 responden (37,3%) yang mengatakan puas. 

Berdasarkan uji statistik diperoleh bahwa hasil nilai Pvalue sebesar 0,000, nilai Pvalue = 0,000 < 

nilai α = 0,05. Hal ini artinya terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi bidan 

dengan kepuasan ibu hamil dalam antenatal care. Nila OR (Odds Ratio) sebesar 5,659 

artinya komunikasi bidan yang baik mempunyai peluang dapat memberikan kepuasan ibu 

hamil dalam antenatal care 5,659 kali dibandingkan dengan komunikasi bidan yang tidak 

baik. 

Analisa Multivariat 

Untuk mengetahui hubungan antara semua variabel yang bermakna dengan 

kepuasan ibu hamil dalam antenatal care, maka dilakukan analisis multivariat yaitu dengan 

menggunakan uji regresi logistik. Menurut Mickey dan Greeland (1989), variabel-variabel 

yang melalui uji bivariat memiliki nilai p<0,25 hendaknya dipertimbangkan untuk 

dimasukkan ke dalam model multivariat. 

Tabel 5.  Hasil Analisis bivariat antara variabel Usia, Pendidikan, Pekerjaan, Sikap dan 

Komunikasi Bidan dengan Kepuasan Ibu Hamil dalam Antenatal Care 

No. Variabel Log-Likelihood G P Value 

1. Usia 201,443 1,244 0,537 

2. Pendidikan 202,357 0,329 0,954 

3. Pekerjaan 197,201 5,485 0,019 

4. Sikap Bidan  190,036 12,651 0,000 

5. Komunikasi Bidan 181,158 21,529 0,000 
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Berdasarkan hasil uji bivariat dalam penelitian ini, ternyata variabel yang 

mempunyai nilai p < 0,25 adalah pekerjaan, sikap bidan, dan komunikasi bidan. 

 

Tabel 6.  Hasil Analisis Multivariat Regresi Logistik antara Pekerjaan, Sikap Bidan, dan 

Komunikasi Bidan dengan Kepuasan Ibu Hamil dalam Antenatal Care 

No. Variabel B P Wald OR 95% CI 

 

Model Pertama 

    1. Pekerjaan -0,760 0,302 0,468 0,111 - 1,978 

2. Sikap Bidan 0,872 0,024 2,392 1,122 - 5,100 

3. Komunikasi Bidan 2,243 0,002 9,423 2,239 - 39,650 

2 Log Likelihood = 175,385  G = 27,302  Pvalue= 0,000 

Model Kedua 

1. Sikap 0,816 0,033 2,262 1,070 - 4,783 

2. Komunikasi Bidan 1,599 0,000 4,950 2,419 - 10,130 

-2 Log Likelihood = 176,531  G = 26,155  Pvalue= 0,000 

Dari hasil model pertama terlihat bahwa signifikasi Log-likehood < 0,05 (p = 0,000). 

Namun secara signifikan P wald variabel pekerjaan p valuenya > 0,05. Dengan demikian 

perlu dilakukan pengeluaran variabel dari model. Hasil dari model kedua  terlihat baik untuk 

variabel sikap dan komunikasi bidan mempunyai p value (sig) yang di bawah dari 0,05, 

berarti kedua variabel tersebut yang berhubungan secara signifikan dengan kepuasan ibu 

hamil dalam antenatal care. Sikap bidan yang baik mempunyai peluang memberi kepuasan 

dengan antenatal care 2,261 kali (95% CI: 1,070 - 4,783) dibandingkan dengan sikap bidan 

kurang baik, setelah dikontrol variabel komunikasi. Komunikasi bidan yang baik mempunyai 

peluang dapat memberikan kepuasan ibu hamil dalam antenatal care 3,410 kali (95% CI: 

2,419 - 10,130) dibandingkan dengan komunikasi bidan yang tidak baik setelah dikontrol 

variabel sikap. Hasil diatas dapat disimpulkan bahwa dari tiga variabel tersebut, komunikasi 

bidan merupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan kepuasan ibu hamil 

dalam antenatal care. 

PEMBAHASAN 

Sikap Bidan 

Berdasarkan data hasil penelitian didapatkan bahwa dari 91 responden yang 

mengatakan sikap bidan baik, sebanyak 67 responden (73,6%) mengatakan puas dengan 

antenatal care yang diberikan bidan sedangkan dari 59 responden yang mengatakan sikap 

bidan tidak baik, hanya 22 responden (37,3%) yang mengatakan puas. Hasil uji statistik 
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menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara sikap bidan dengan kepuasan 

ibu hamil dalam antenatal care (P<0,05). 

Sikap yang kurang baik atau kurang empati akan menyebabkan terjadinya 

ketidakpuasan responden sebagai penerima pelayanan. Budiastuti dalam Purwanto (2007) 

menyatakan bahwa kualitas suatu layanan yang ditunjukkan oleh sikap bidan dalam 

memberikan pelayanan merupakan faktor penting dalam memuaskan pelanggan mengalahkan 

faktor kualitas dan harga dari jasa yang ditawarkan. 

Penelitian hampir sama yang dilakukan oleh Meha (2009), dengan judul “Hubungan 

Karakteristik, Pengetahuan dan Sikap Bidan dengan Tindakan Bidan dalam Mengatasi 

Komplikasi selama Persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas Hessa Air Genting Kabupaten 

Asahan” hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas pelayanan dengan 

ditunjukkannya sikap yang baik oleh bidan. 

Sikap menurut Prijaksono (2002) merupakan salah satu faktor yang perlu 

diperhatikan bidan dalam meberikan pelayanan kebidanan khususnya pelayanan ANC. Sikap 

adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulasi atau objek 

(Notoatmodjo, 2007). 

Komunikasi Bidan 

Berdasarkan data hasil penelitian didapatkan bahwa dari dari 83 responden yang 

mengatakan komunikasi bidan baik, sebanyak 64 responden (77,1%) mengatakan puas 

dengan antenatal care yang diberikan bidan sedangkan dari 67 responden yang mengatakan 

komunikasi bidan tidak baik, hanya 25 responden (37,3%) yang mengatakan puas. Hasil uji 

statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara komunikasi bidan 

dengan kepuasan ibu hamil dalam antenatal care (P<0,05). 

Menurut Saifuddin (2008), komunikasi yang baik antara bidan dengan ibu hamil 

sangat mempengaruhi kepuasan ibu dalam memperoleh pelayanan kesehatan oleh bidan, 

sehingga terbina rasa saling percaya antara bidan dengan ibu hamil. Rasa saling percaya ini, 

akan memberi dampak perubahan sikap baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima 

layanan.  

Sesuai dengan penelitian Rambe (2013), yaitu terdapat hubungan antara komunikasi 

verbal dan non-verbal oleh bidan dengan tingkat kepuasan pasien, serta penelitian Erabka 

(2012), yaitu terdapat hubungan antara sikap dan komunikasi bidan dengan tingkat kepuasan 

ibu hamil dalam Antenatal care. 
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Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Erabka (2012), yang berjudul “Hubungan 

antara Komunikasi Bidan dengan Tingkat Kepuasan Ibu Hamil dalam Antenatal Care di 

Bidan Praktik Swasta Wilayah Kerja Puskesmas Lingkar Barat Bengkulu” menunjukkan 

hasil, “dengan komunikasi bidan yang baik maka tingkat kepuasan ibu hamil juga 

meningkat”. 

Salah satu syarat yang paling penting dalam pelayanan kesehatan adalah pelayanan 

yang bermutu. Suatu pelayanan dikatakan bermutu apabila memberikan kepuasan kepada 

pasien. Kepuasan pasien dalam menerima pelayanan kesehatan mencakup beberapa dimensi, 

salah satu diantaranya adalah kelancaran komunikasi antara petugas kesehatan (termasuk 

bidan) dengan pasien. Hal ini berarti dalam antenatal care bukan hanya berfokus pada 

pemeriksaan kehamilan saja melainkan juga berorientasi pada komunikasi karena komunikasi 

sangat penting dan berguna bagi pasien. Komunikasi baik antara bidan dengan ibu hamil 

sangat mempengaruhi kepuasan ibu hamil dalam mendapat pelayanan oleh bidan. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sikap 

bidan (Pvalue = 0,000 < nilai α = 0,05) dan komunikasi bidan (Pvalue = 0,000 < nilai α = 0,05) 

dengan kepuasan ibu hamil dalam antenatal care di Bidan Praktik Mandiri Kota Balikpapan 

Tahun 2017. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepuasan ibu hamil dalam 

antenatal care di Bidan Praktik Mandiri Kota Balikpapan Tahun 2017 adalah komunikasi 

bidan OR=3,410 (95% CI: 2,419 - 10,130). Untuk itu diharapkan bidan dapat 

mengembangkan sikap dan komunikasi yang lebih baik, dan mempertahankan sikap dan 

komunikasi yang sudah baik dalam pelayanan antenatal care kepada pasien dan menerapkan 

keterampilan komunikasi yang efektif, sehingga mampu memberikan kepuasan kepada 

pasien. 

Penting bagi para penyedia jasa atau layanan kebidanan dalam hal ini Bidan Praktik 

Mandiri untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam 

memberikan pelayanan, Bidan atau petugas harus menciptakan hubungan yang baik dengan 

pasien maupun keluarganya. Demi terwujudnya pelayanan yang berbasi teori, maka 

sebaiknya dibuat sebuah protap atau peraturan khususnya tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan sikap dan komunikasi, agar pelaksanaan pelayanan kebidanan semakin berkualitas 

dan optimal, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada ibu hamil dalam antenatal care. 
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Abstract 

 

The experiment was conducted at Departemen of Obstetrics Poltekkes Kemenkes East Kalimantan Balikpapan.  

This research uses consumer survey method.  The data obtained will be processed using SPSS program.  Then, 

continued by escheria coli test for 3 meatballs samples sold around Poltekkes Kemenkes East Kalimantan.  The 

result on student preference they care on the quality (78%),  like springy taste (65%), like about rather rough 

meatballs texture (53%), elasticity (65%), medium size (82%),  having meat aromatic  (49%).  Student behavior 

tend to take their sometimes from friends (53 %) , student less loyal to the  meatball brand (54%).  Their want to 

buy meatballs because of its taste (47 % ), information source often from advertisement and from friends (57%).  

They said it is tasty (68 ) and it’s price is cheap (57%), the frequent of consumsion is once in a week (87%).  

They like to buy in tavern (75%).  The result of meatballs around Poltekkes Kemenkes East Kalimantan is free 

from escheria coli. 

 

Keywords : Escheria coli, Consumer behavior, Meatballs security, Preference 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur Balikpapan.  Penelitian 

ini menggunakan metode survei konsumen.  Data yang telah diisi akan dihitung frekuensinya menggunakan 

program SPSS.  Kemudian penelitian dilanjutkan dengan menguji kandungan escheria coli untuk 3 sampel 

bakso yang dijual disekitar Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur Balikpapan.  Hasil penelitian menunjukkan 

preferensi mahasiswa terhadap bakso adalah mereka peduli akan kualitasnya 78 persen, suka rasa kenyal  65 

persen, suka tekstur yang agak kasar 53 persen, elastisitas 65 persen,  ukurannya yang medium  82 persen dan 

beraroma daging 49 persen.  Untuk perilaku mahasiswa cenderung mengambil keputusannya kadang-kadang 

dari teman  53 persen.  Mereka kurang loyal terhadap merk bakso  54 persen, alasan utamanya karena rasanya 

47 persen, sumber informasi dari iklan, dan teman 57 persen.  Bakso yang dirasa mahasiswa enak 68 persen dan 

harga murah 57 persen, selain itu seringnya mahasiswa mengkonsumsi bakso adalah sekali dalam seminggu 87 

persen, lokasi pembelian bakso yang paling disukai mahasiswa adalah warung 75 persen. Keamanan pangan 

bakso di sekitar Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur dinyatakan bebas dari escheria coli. 

 

Kata kunci : Escheria Coli, Keamanan Bakso, Perilaku Konsumen, Preferensi 
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PENDAHULUAN 

Program pengawasan pangan adalah program penunjang dalam bidang pangan yang 

ditujukan untuk melindungi masyarakat sehingga tidak mengkonsumsi pangan yang tidak 

memenuhi syarat kesehatan, mutu, gizi, dan bertentangan dengan keyakinan masyarakat.  

Pangan harus berdasarkan suatu standar sehingga tidak merugikan dan membahayakan 

kesehatan konsumen (Uswatun Chasanah, 2012). 

Salah satu makanan kesukaan mahasiswa yang termasuk dalam makanan siap saji 

diantaranya adalah produk bakso dan dipilih oleh masayarakat terutama para remaja karena 

dianggap lebih cepat dan efisien.  Makanan produk bakso yang termasuk diantara salah satu 

makanan siap saji memiliki keunggulan namun memiliki resiko bagi kesehatan karena 

diantaranya pengolahan makanan yang tidak higienis sehingga memungkinkan makanan 

terkontaminasi bakteri berbahaya.  Selain itu lokasi makanan tersebut yang berada disekitar 

Poltekkes Kemenkes Kaltim Balikpapan yang berada ditepi jalan terbuka sangat berpengaruh 

dan kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit atau kontaminasi bakteri (Depkes RI, 

2004).   

Kontaminasi sering berada pada makanan adalah Escheria Coli yang menyebabkan 

diare.  Diare merupakan penyakit yang menjadikan seseorang buang air besar dengan tekstur 

lunak bahkan berupa air saja dalam waktu sedikit namun terjadi dengan frekuensi lebih dari 3 

kali (Depkes RI, 2011).   

Syarat utama dalam menentukan kualitas makanan yang baik adalah dengan meninjau 

ilmu sanitasi karena secara langsung  maupun tidak langsung lingkungan kita berhubungan 

dengan mengolah atau menyediakan makanan (Marwanti, 2010).  Banyaknya makanan yang 

kurang diperhatikan oleh pengelola sehingga dapat mengakibatkan penyakit, oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap produk bakso di sekitar Poltekkes 

Kemenkes Kaltim Balikpapan karena rentan tercemari oleh bakteri serta sumber kontaminasi 

sehingga perlu dilakukan identifikasi bakteri E. Coli yang paling banyak terdapat pada 

makanan dan minuman (Inggit Saridewi, Arief Pambudi & Yulia Fitria, 2016). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan terdiri dari dua metode, yaitu metode survei 

konsumen yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan uji keamanan pangan. 

Metode penelitian ini menggunakan metode Central Location Test (CLT) yaitu 

penelitian survei yang menggunakan kuesioner dengan responden langsung ditemui ditempat 
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yang ditentukan tanpa perjanjian dan pelatihan sebelumnya. Penelitian ini dilaksanakan di 

sekitar kampus Poltekkes Kemenkes Kaltim Balikpapan. Jumlah responden dilakukan dengan 

menggunakan total sampling.  

Data ditampilkan dalam bentuk frekuensi kemudian dimasukkan kedalam program 

SPSS yaitu tabulasi silang.  Keluaran atau hasil dari proses tersebut diperoleh nilai chi-square 

yang berguna untuk melihat adanya hubungan antara factor demografi dengan preferensi dan 

perilaku konsumen bakso. Nilai chi-square hitung kemudian dibandingkan dengan chi-square  

tabel pada df tertentu. Jika nilai chi-square hitung lebih besar atau sama dengan nilai chi-

square tabel maka antara faktor demografi dengan preferensi dan perilaku konsumen terdapat 

hubungan yang nyata dan berlaku sebaliknya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Poltekkes Kemenkes Kaltim Balikpapan 

Penelitian ini mengambil lokasi di Poltekkes Kemenkes Kaltim Balikpapan.  

Kasmpus berlokasi di Jalan Sorong No. 9 RT. 081 Gunung Pipa Balikpapan Utara     

Poltekkes Kemenkes Kaltim Balikpapan memiliki dua program studi yang terdiri dari 

program studi Kebidanan dan program studi persiapan Keperawatan.  Jumlah mahasiswa 

hingga mendekati akhir tahun 2017 ini adalah berjumlah 228 orang yang terdiri dari 110 

mahasiswa Kebidanan dan 118 mahasiswa Keperawatan. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan metode total sampling sehingga diperoleh sampel sejumlah 228 orang. 

B. Demografi  

Usia merupakan faktor demografi yang cukup penting, karena perbedaan usia akan 

mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan terhadap suatu produk tertentu (Sumarwan, 

2003). Mahasiswa yang berusia dalam kisaran 18 sampai 25 tahun pada masa ini telah 

memiliki kemantapan pendirian dalam kehidupannya.  

Pendapatan yang diterima seseorang dapat memberikan gambaran tingkat 

perekonomiannya biasanya terdiri dari gaji pokok, tunjangan, bonus dan pendapatan lainnya. 

Tingkat kemapanan ekonomi keluarga terdiri dari penghasilan yang dibelanjakan, tabungan 

dan aktiva, hutang, kemampuan meminjam, sikap atas belanja dan menabung (Setiadi, 2003).  

Oleh karena itu biasanya seseorang merasa kurang nyaman untuk menyebutkan dengan benar 

jumlah pendapatan keluarga atau pendapatan pribadi mereka.  Dalam penelitian ini data yang 

diperoleh dari kuesioner yang sebenarnya yaitu dari tingkat ekonomi yang berbeda. 

Penghasilan orang tua responden diatas Rp.2,5 juta rupiah sebanyak 35 persen, antara Rp.1,5 



Buku Prosiding 

Seminar Nasional & Call For Papers 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 2017  44 
 

juta rupiah sampai dengan Rp.2 juta rupiah sebanyak 47 persen dan antara Rp.500 ribu rupiah 

sampai dengan Rp.1 juta rupiah sebanyak 18 persen. 

Faktor demografi yang cukup penting adalah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud 

adalah lingkungan pertemanan sebagai sahabat dan pertemanan dalam kasih sayang yang 

dapat mempengaruhi responden sebagai konsumen dalam menentukan suatu produk melalui 

lisan, perbuatan maupun tulisan (sms) atau pada sesuatu informasi yang ditawarkan di sekitar 

lingkungan mereka. Dalam penelitian ini lingkungan dibedakan dengan 3 kriteria yaitu 

lingkungan kos-kosan, kontrakan dan lingkungan rumah sendiri.  

C. Preferensi Konsumen Terhadap Produk Bakso 

Preferensi merupakan gambaran tingkat kesukaan atau ketidaksukaan seseorang 

terhadap suatu jenis makanan tertentu.  Tingkat kesukaan ini dapat dilihat dari persentase 

jumlah responden yang memilih atau menyukai produk makanan tersebut.   

Hasil penelitian diperoleh data  bahwa 78 persen mahasiswa sangat memperhatikan 

kualitas produk bakso, 20 persen responden yang kadang-kadang memperdulikan kualitas 

produk bakso dan hanya 2 persen dari responden yang tidak memperdulikan kualitas bakso.  

Keadaan ini menggambarkan bahwa mahasiswa sudah mempunyai kesadaran yang tinggi 

terhadap makanan yang berkualitas untuk konsumsi mereka.  Makanan yang berkualitas pada 

akhirnya sangat bermanfaat bagi kesehatan mahasiswa yang pada saat sekarang sedang dalam 

usia yang produktif serta mempunyai aktifitas yang cukup tinggi. 

Rasa dari produk bakso sangat dipengaruhi oleh bumbu, garam dan komposisi daging 

yang ditambahkan selama dalam proses pembuatan.  Setiap bagian dari daging memiliki rasa 

yang khas, dan setiap penjual bakso mempunyai resep yang berbeda, sehingga rasa produk 

bakso yang dihasilkan juga akan berbeda walaupun telah digolongkan dalam rasa enak yang 

sama.  Hasil pada penelitian ini sebesar 53 persen responden menyukai bakso dengan rasa 

gurih, 11 persen responden menyukai rasa manis dan 26 persen responden menyukai rasa 

pedas. 

Faktor lain yang cukup penting pada konsumen dalam memilih makanan produk 

bakso adalah tekstur .  Umumnya tekstur produk bakso bervariasi dari yang halus, kasar dan 

agak kasar.  Hasil penelitian menunjukkan terdapat 40 persen responden menyukai produk 

bakso yang bertekstur halus, 53 persen responden menyukai produk bakso yang bertekstur 

agak kasar dan sebanyak 7 persen responden menyukai produk bakso yang bertekstur kasar.  

Keadaan ini menunjukkan responden cenderung memilih tekstur produk bakso yang agak 

kasar dibandingkan tekstur yang lain.  Keadaan ini berbeda dengan fakta sebenarnya dimana 



Buku Prosiding 

Seminar Nasional & Call For Papers 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 2017  45 
 

produk bakso dengan tekstur halus lebih banyak mengandung daging jika dibandingkan 

dengan produk bakso yang bertekstur  kasar.  

Kekenyalan mempengaruhi preferensi konsumen.  Kekenyalan juga sebagai indikasi 

keberhasilan fisik suatu produk bakso.  Dari hasil penelitian hanya terdapat 8 persen 

responden yang menyukai produk bakso yang sangat kenyal, 65 persen responden menyukai 

produk bakso yang kenyal biasa dan 27 persen responden  menyukai produk bakso yang tidak 

kenyal.  Hal ini sesuai dengan pemahaman responden terhadap produk bakso, karena apabila 

produk bakso terlalu kenyal dikhawatirkan produk bakso tersebut kemungkinan mengandung 

zat kimia berbahaya seperti borak dan formalin yang dapat membahayakan kesehatan, dan 

jika terlalu lembek juga tidak enak untuk dikonsumsi. 

Beberapa produk bakso ada yang disajikan dalam beberapa bentuk oleh penjual untuk 

disesuaikan dengan tingkat kesukaan responden dan tingkat ekonomi responden.  Hasil 

penelitian 11 persen responden menyukai produk bakso dengan ukuran kecil, 82 persen 

responden menyukai produk bakso dengan ukuran sedang dan hanya sebanyak 7 persen 

responden menyukai produk bakso dengan  ukuran super. 

Produk bakso yang terlebih dahulu dicium oleh indera penciuman konsumen adalah 

aroma sebelum konsumen mengkonsumsi makanan tersebut. Adapun aroma produk bakso 

disebabkan  dari aroma daging, aroma bumbu dan dari aroma tepung.  Hasil penelitian men 

mengunjukkan bahwa 49 persen responden menyukai produk bakso dengan aroma daging, 47 

persen responden menyukai produk bakso dengan aroma bumbu serta terdapat 4 persen 

responden menyukai produk bakso dengan aroma tepung. 

D. Perilaku Mahasiswa Terhadap Produk Bakso  

Perilaku konsumen merupakan tindakan yang terlibat langsung dalam mendapatkan,  

mengkonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk didalamnya proses keputusan 

yang mendahului ataupun menyusul tindakan ini.   

Pembelian suatu produk dapat dipengaruhi oleh orang lain melalui berbagai cara 

seperti lisan, perbuatan maupun tulisan.  Dari hasil penelitian diketahui bahwa 19 persen 

responden mengambil keputusan sendiri untuk membeli produk bakso  tidak ada pengaruh 

dari teman, 28 persen responden menyatakan bahwa keputusan  untuk membeli bakso 

dipengaruhi oleh temannya dan sebanyak 53 persen menyatakan kadang-kadang keputusan 

membeli bakso dipengaruhi oleh teman.  Keadaan ini menyatakan bahwa mahasiswa tidak 

mandiri dalam mengambil keputusan pada saat pembelian produk bakso. 
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Loyalitas merek merupakan sikap menyenangi terhadap suatu merek tertentu yang 

direpresentasikan dalam pembelian yang tidak pernah berubah terhadap merek tersebut 

sepanjang waktu (Setiadi, 2003).  Dari data penelitian   diketahui bahwa ada sebanyak 54 

persen responden tidak mengalih ke warung yang lain (loyal), 17 persen mahasiswa yang 

akan beralih kepada merek lain karena pemasaran (tidak loyal) dan 29 persen mahasiswa 

yang lain lagi  yang kadang-kadang akan mencoba beralih ke warung yang lain meskipun 

tidak menutup kemungkinan mereka akan beralih kembali membeli produk bakso pada 

warung yang dulu (kurang loyal).  Keadaan ini menggambarkan terdapat kesesuaian dengan 

karakter mahasiswa pada umumnya yaitu bersifat mencoba-coba, dan sifat penasaran, ingin 

tahu kepada hal-hal yang baru yang sangat ingin mereka ketahui. 

Konsumen memiliki alasan yang bervariasi dalam memilih atau memutuskan 

melakukan pembelian atau mengkonsumsi suatu produk.  Alasan tersebut antara lain 

kehalalan produk, rasa produk, harga jual produk, merek produk dan lain sebagainya.  

Pencantuman lebel halal menjadi sangat penting dan diutamakan oleh konsumen yang 

beragama Islam.  Berdasarkan hasil survey yang diselenggarakan bersama situs 

indohalal.com, Yayasan Halalan Toyyibani dan LP POM MUI pada akhir tanun 2002 

sebanyak 77,60 persen responden menjadikan jaminan kehalalan sebagai pertimbangan 

pertama dalam berbelanja produk makanan, kosmetik, dan restoran.  Tetapi dari hasil 

penelitian 46 persen responden yang menyukai produk bakso karena kehalalan, 47 persen 

responden yang menyukai karena rasanya, 7 persen responden yang suka karena harga dan 

tidak ada responden yang menyukai produk bakso karena mereknya.  Seharusnya berdasarkan 

data tahun 2012 Indonesia adalah Negara yang berpenduduk dengan mayoritas muslim 

terbesar di dunia dan mencapai 81,50 persen yang seharusnya kesadaran terhadap produk 

halal setara dengan data tersebut.  Keadaan ini menggambarkan tingkat pemahaman agama 

Islam di tengah-tengah masyarakat Islam masih kurang. 

Pengetahuan konsumen mengenai produk makanan dapat diperoleh melalui informasi 

yang disampaikan produsen lewat media cetak, maupun media sosial elektronik.  Informasi 

juga dapat diperoleh melalui orang tua, teman, saudara dan lain-lain.  Hasil penelitian yang 

disajikan pada Tabel 4 diketahui bahwa 7  persen responden mendapat informasi produk 

bakso disekitar Kampus Poltekkes Kemenkes Kaltim Balikpapan melalui media sosial 

pertemanan berupa gambar penyajian produk bakso  dari whats up pada saat istirahat di 

kantin.  Sebesar 36 persen mendapat informasi dari orang tua dan 57 persen mendapatkan 

informasi dari teman.  Berdasarkan hasil tersebut pada penelitian ini, berarti media yang 
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paling efektif untuk memasarkan produk bakso disekitar kampus Poltekkes Kemenkes Kaltim 

di Balikpapan adalah melalui pertemanan. 

Gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian  diketahui bahwa 68 persen responden 

menyatakan rasa bakso enak, 27 persen responden menyatakan rasa bakso biasa saja dan 

hanya 5 persen responden menyatakan rasa bakso tidak enak.  Keadaan ini berarti pada 

umumnya bakso disukai oleh banyak konsumen dan hampir semua sudah pernah 

mengkonsumsi produk bakso. 

Harga merupakan salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan pembelian.  Harga penjualan bakso di pasaran untuk 1 porsi antara 

Rp.6.000,- sampai dengan Rp.10.000,-  diatanggapi oleh konsumen dengan berbagai ragam 

tanggapan. Dari hasil penelitaian yang ada pada Tabel 4 dapat dilihat sebanyak 57 persen 

adalah harga yang murah, 39 persen responden menyatakan itu adalah harga yang biasa dan 4 

persen responden mengatakan harga demikian adalah harga yang mahal. Responden pada 

umumnya lebih menyukai memilih memilih posri bakso sendiri dengan harga satuan dan 

variasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal daripada membeli satuan porsi 

yang sudah ditentukan oleh warung sebelumnya.  Keadaan demikian ini adalah dalam rangka 

untuk memudahkan konsumen dan melancarkan penjualan usaha produk bakso mereka. 

Kuantitas pemakaian produk bakso terdiri empat kelompok konsumen berdasarkan 

pemakaiannya yaitu pecandu, pemakai rata-rata, pemakai ringan, dan bukan pemakai.  

Berdasarkan penelitian hasil yang diperoleh tidak bias mengikuti pembagian tersebut karena 

responden yang mengisi kuesioner seluruhnya menyukai produk bakso  dan bukan 

merupakan makanan pokok.  Dati Tabel 4 dapat dilihat 5 persen responden yang 

mengkonsumsi bakso 3 kali dalam seminggu, 8 persen responden mengkonsumsi bakso 2 kali 

dalam seminggu, 60 persen responden hanya sekali mengkonsumsi bakso dalam seminggu 

dan terdapat 27 persen yang menyatakan tidak menentu untuk mengkonsumsi bakso dalam 

seminggu. Keadaan ini berarti rata-rata setiap minggu pada umumnya mahasiswa 

mengkonsumsi bakso. 

Tempat dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang adalah 

pasar.   Tetapi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan mahasiswa, penukaran barang 

tidak lagi hanya terbatas di pasar namun mahasiswa juga bias memperoleh sesuatu yang 

diinginkan di Supermarket, warung dan lainnya yang bisa diakses secara mudah di sekitar 

Poltekkes Kemenkes Kaltim Balikpapan.  Lokasi pembelian bakso yang dilakukan  oleh 

mahasiswa sebanyak 18  persen mahasiswa membeli di kantin, 75    persen responden 
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membeli bakso di warung dan 7  persen responden membeli bakso pada Pedagang Kaki Lima 

(PKL).   Gambaran ini menunjukkan hal yang sangat potensial bagi warung bakso 

menjajakan produknya yang aman dan halal karena ternyata banyak mahasiswa yang memilih 

makan di warung dibandingkan yang makan di PKL.  Artinya mahasiswa lebih tahu bahwa 

warung merupakan lokasi yang lebih aman dapat dipertanggung jawabkan dibandingkan 

dengan PKL.  Selain itu juga warung produknya relatif lebih murah jika dibandingkan bila 

membeli produk bakso di Supermaket. 

E. Hubungan Faktor Demografi dengan Preferensi Mahasiswa 

Preferensi mahasiswa dalam penelitian ini meliputi kepedulian terhadap kualitas 

bakso, rasa bakso, tekstur, kekenyalan, ukuran bakso, dan aroma bakso. Sedangkan perilaku 

mahasiswa terhadap produk bakso indicator yang diteliti meliputi pengaruh informasi teman, 

loyalitas konsumen terhadap merek, alasan utama pemilihan produk, sumber informasi 

produk, tanggapan terhadap rasa bakso, harga penjualan, frekuensi konsumsi bakso dan 

lokasi pembelian bakso. 

Hubungan demografi yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat ekonomi dan 

lingkungan tempat tinggal berdasarkan hasil uji statistik didapatkan hasil bahwa jenis 

kelamin hanya berhubungan dengan kualitas dan aroma bakso.  Usia hanya berhungan 

dengan kualitas, rasa dan ukuran bakso.  Tingkat ekonomi tidak berhubungan dengan 

preferensi.  Sedangkan tingkat ekonomi yang tidak berhubungan hanya pada aroma bakso. 

Hubungan demografi dengan perilaku konsumsi bakso pada mahasiswa dari 

penelitian ini didapatkan hasil bahwa jenis kelamin tidak berhubungan dengan alasan utama 

pemilihan produk, sumber informasi, harga dan lokasi pembelian.  Usia tidak berhubungan 

dengan informasi teman, loyalitas merek, rasa, frekuensi konsumsi dan lokasi pembelian.  

Sedangkan tingkat ekonomi keseluruhannya berhubungan.  Faktor lingkungan tempat tinggal 

keseluruhannya berhubungan kecuali lokasi tempat pembelian produk bakso. 

F. Keamanan Pangan 

Pemeriksaan escheria coli terhadap produk bakso yang dilakukan oleh laboratorium 

mikrobiologi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan terhadap tiga sampel dinyatakan aman. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian yang diperoleh dari preferensi mahasiswa terhadap bakso yaitu 

mereka mempedulikan kualitas bakso 78 persen, suka rasa bakso gurih 53 persen, suka 

tekstur bakso yang agak kasar 53 persen, kenyal 65 persen, berukuran sedang 82 persen dan 
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beraroma daging 49 persen.  Sedangkan perilaku konsumen yaitu mahasiswa cenderung 

mengambil keputusan karena  pengaruh dari teman 53 persen.  Loyalitas mahasiswa terhadap 

merek produk bakso,  mahasiswa tidak suka mencoba-coba berganti warung  dan mereka 

loyal 54 persen.  Sumber informasi yang mahasiswa  sering dapat yaitu media pertemanan 

baik langsung maupun tidak secara langsung 57 persen.  Tanggapan mahasiswa terhadap rasa 

bakso yaitu enak 68 persen dan tanggapan terhadap harga yaitu murah 57 persen.  Dipihak 

lain frekuensi konsumsi bakso oleh mahasiswa yaitu 1 kali dalam seminggu 87 persen.  

Lokasi pembelian bakso pada umumnya mahasiswa membeli bakso di Warung 75 persen. 

Terdapat hubungan antara jenis kelamin terhadap perilaku konsumen terhadap bakso.   

Tidak terdapat hubungan antara usia terhadap loyalitas konsumen terhadap merek produk, 

informasi teman, rasa produk,  frekuensi konsumsi produk dan tempat pembelian.  Terdapat 

hubungan antara tingkat ekonomi terhadap loyalitas konsumen terhadap merek produk, 

loyalitas terhadap merek produk, alasan utama pemilihan produk, sumber informasi produk, 

rasa,  harga penjualan, frekuensi konsumsi bakso, dan lokasi pembelian.  Disisi lain 

ditemukan juga hubungan antara lingkungan terhadap pengaruh informasi teman, loyalitas 

terhadap merek, alasan utama pemilihan produk, tanggapan terhadap rasa bakso, harga bakso, 

frekuensi konsumsi bakso.  Sedangkan hasil uji keamanan pangan produk bakso di sekitar 

Poltekkes Kemenkes Kaltim Balikpapan dinyatakan bebas dari Escheria Colli. 

Diperlukan penelitian yang lebih lanjut berkaitan dengan keamanan produk bakso di 

sekitar Poltekkes Kemenkes Kaltim Balikpapan terutama terhadap pengujian keamanan 

pangan yang lain seperti adanya bahan formalin dan borak yang sering masih dijumpai pada 

beberapa produk bakso. 

 

SARAN 

Perlu dilaksanakan penelitian lanjutan oleh peneliti yang lain terhadap kandungan 

formalin dan boraks pada produk bakso di sekitar Poltekkes Kemenkes Kaltim Balikpapan. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan promosi kepada mahasiswa dalam rangka  

meningkatkan pengetahuan merekan khususnya dalam pemilihan produk pangan yang baik 

dan berkualitas. 
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Abstract 

 
WHO in Annual Report on Global TB Control 2003 states that there are 22 countries categorized as high burden 

countris against TB, including Indonesia. Indonesia ranks 3rd in the world after India and China for the number 

of TB patients in the world. From the results of the Household Health Survey (SKRT) in 2001, showed that TB 

disease is the third leading cause of death after cardiovascular disease and respiratory disease in all age groups, 

and number 1 of infection class. The purpose of this study to determine the relationship of environmental health 

factors home with the incidence of pulmonary tuberculosis at Muara Rapak Balikpapan Health Center. This 

research is a case-control study, the free Varabel studied is temperature, humidity, ventilation, lighting, 

occupancy density, floor type, and type of house wall. The result of bivariate analysis shows that there is a 

correlation between environmental health factors of house with the incidence of pulmonary TB where 

temperature (OR = 4,048), humidity (OR = 4,200), ventilation (OR = 4,000), lighting (OR = 4,200), density 

(1,000) type of floor (OR = 4,491), wall type (OR = 7,000). It is recommended for health promotion to the 

community about the prevention and treatment of pulmonary tuberculosis, improving the health of home 

environment with clean and healthy life behavior, increasing the selection of tuberculosis patients. 

 

Keywords: Environmental Health, Pulmonary TB 

 

 

Abstrak 

 

WHO dalam Annual Report on Global TB Control 2003 menyatakan terdapat 22 negara dikatagorikan sebagai 

high burden countris terhadap TBC, termasuk Indonesia. Indonesia menduduki urutan ke 3 dunia setelah India 

dan Cina untuk jumlah penderita TBC di dunia. Dari hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 

2001, menunjukkan bahwa penyakit TBC merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit 

kardiovaskuler dan penyakit pernapasan pada semua kelompok usia, dan nomor 1 dari golongan penyakit 

infeksi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan faktor-faktor kesehatan lingkungan rumah dengan 

kejadian tuberkulosis paru di Puskesmas Muara Rapak Balikpapan. Penelitian ini merupakan penelitian kasus 

kontrol, Varabel bebas yang diteliti adalah suhu, kelembaban, ventlasi, pencahayaan, kepadatan hunian, jenis 

lantai, jenis dinding rumah. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan antara faktor kesehatan 

lingkungan rumah dengan kejadian TB paru dimana suhu (OR = 4,048), kelembaban (OR = 4,200), ventilasi 

(OR = 4,000), pencahayaan (OR = 4,200), kepadatan (1,000), jenis lantai (OR = 4,491), jenis dinding (OR = 

7,000). Disarankan untuk promosi kesehatan pada masyarakat  tentang pencegahan dan pengobatan TB paru, 

perbaikan kesehatan lingkungan rumah dengan prilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan penjaringan 

terhadap penderita TB paru. 

 

Kata Kunci: Kesehatan Lingkungan, TB Paru 
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PENDAHULUAN 

Penyakit tuberkulosis paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium 

Tuberculosis yang telah menginfeksi hampir sepertiga penduduk dunia dan pada sebagian 

besar negara di dunia tidak dapat mengendalikan penyakit TBC ini disebabkan banyaknya 

penderita yang tidak berhasil disembuhkan (Depkes RI, 2001). WHO dalam Annual Report 

on Global TB Control 2003 menyatakan terdapat 22 negara dikatagorikan sebagai high 

burden countris terhadap TBC, termasuk Indonesia (Fahmi, 2005). 

Menurut Profil Kesehatan Kabupaten/Kota (2010 – 2013), penemuan TB Paru tahun 

2013 dengan BTA positif (+) di Kalimantan Timur adalah 1.969 kasus. Angka kesembuhan 

tahun 2013 sebesar 96,12%. Sedangkan kecenderungan penemuan kasus TB paru dari tahun 

2012 mengalami penurunan begitu pula dengan kasus kematian karena TB paru. Faktor 

resiko lingkungan yang berperan terhadap timbulnya kejadian penyakit tuberkulosis paru 

meliputi kepadatan, lantai rumah, ventilasi, pencahayaan, kelembaban, dan ketinggian. 

(Fahmi, 2005). 

Lingkungan rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menjadi penyebab 

kejadian TB paru karena lingkungan tersebut menjadi media bagi  bakteri-baktri untuk 

berkembangbiak terutama bakteri tuberkulosis. Namun, lingkungan rumah yang tidak 

memenuhi syarat kesehatan dapat  dirubah melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).  

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian faktor kesehatan lingkungan rumah 

yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru di Puskesmas Muara Rapak   

Balikpapan. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian epidemiologi yang bersifat 

observasional analitik dengan rancangan Case-Control Study. Populasi dalam penelitian 

adalah keseluruhan dari pasien yang menderita TB Paru yang berjumlah 24 pasien yang 

tinggal di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak Balikpapan. Jumlah sampel dalam 

penelitian dengan menggunakan perbandingan kasus dan kontrol 1 : 1, secara keseluruhan 

adalah 48 sampel. Dalam penelitian ini sampel terdiri dari kasus dan kontrol. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat adalah kejadian TB Paru, 

variabel bebas yaitu suhu, kelembaban, ventilasi, pencahayaan, kepadatan hunian, jenis 

lantai, dan jenis dinding rumah. Analisa dilakukan dengan analisis deskriptif yang dilanjutkan 
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dengan analisis bivariat dengan menggunakan uji Chi Square (x2) yang dilanjutkan dengan 

analisa multivariat pada beberapa variabel bebas (nilai p < 0,25 pada analisa bivariat) dengan 

satu variabel terkait secara bersamaan dengan uji regresi logistik. 

 

HASIL PENELITIAN 

Analisa Univariat 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan jenis dinding, jens lantai, pencahayaan, 

kelembaban, suhu, ventilasi dan kepadatan hunian rumah 

Variabel Bebas 

Status Responden 

Kasus % Kontrol % 

1. Jenis dinding         

  a. Tidak memenuhi syarat 13 54,2 5 20,8 

b. Memenuhi syarat        11    45,8 19 79.2 

2. Jenis Lantai         

  a. Tidak memenuhi syarat 13 54.2 5 20.8 

b. Memenuhi syarat 11 45.8 19 79.2 

3. Pencahayaan         

  a. Tidak memenuhi syarat 14 58.3 6 25,0 

 

b. Memenuhi syarat 10 41,7 18 75,0 

4. Kelembaban          

  a. Tidak memenuhi syarat 14 58.3 6 25.0 

b. Memenuhi syarat 10 41.7 18 75.0 

5. Suhu         

  a. Tidak memenuhi syarat 15 62,5 7 29,2 

b. Memenuhi syarat 9 37,5 17 70,8 

6. Ventilasi         

  a. Tidak memenuhi syarat 16 66,7 8 33,3 

b. Memenuhi syarat 8 33,3 16 66,7 

7. Kepadatan Hunian         

  a. Tidak memenuhi syarat 4 16,7 4 16,7 

b. Memenuhi syarat 20 83,3 20 83,3 

Total 24  100  24  100  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 48 responden, pada sebagian 

responden pada kelompok kasus jenis dinding rumah tidak memenuhi syarat (58.3%), 

sedangkan responden kontrol memenuhi syarat (83,3%). Jenis lantai rumah, sebagian besar 

responden kasus tidak memenuhi syarat (54.2%), sedangkan responden kontrol memenuhi 

syarat (75,0%). Dilihat dari pencahayaan, sebagian besar responden kasus tidak memenuhi 
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syarat (58.3%), sedangkan responden kontrol memenuhi syarat (75,0%). Pada faktor 

kelembaban, sebagian besar responden kasus tidak memenuhi syarat (58.3%) dan responden 

kontrol memenuhi syarat (75.0%). Sebagian besar dari faktor suhu di lingkungan rumahnya 

tidak memenuhi syarat (62.5%), sedangkan pada responden kontrol sebagian besar keadaan 

suhu di lingkungan rumahnya memenuhi syarat (70.8%). Faktor ventilasi, sebagian besar 

responden kasus tidak memenuhi syarat (66.7%), dan responden kontrol memenuhi syarat 

(66.7%). Faktor kepadatan hunian, sebagian besar responden kasus dan kontrol memenuhi 

syarat masing-masing (83,3%). 

Analisa Bivariat 

Tabel 2.  Hasil Analisis Hubungan Jenis dinding, jenis lantai, pencahayaan, kelembaban, 

suhu, ventilasi, dan kepadatan rumah dengan Kejadian TB Paru  

Variabel 

Kejadian TB Paru 
Jumlah P 

value 
OR 

Menderita 
Tidak 

Menderita 

N % N % N % 

Faktor Jenis Dinding: 

Tidak Memenuhi Syarat 14 77,8 4 22,2 18 100.0 0,007 7,000 

Memenuhi Syarat 10 33,3 20 66,7 26 100.0 

Faktor Jenis Lantai: 
Tidak Memenuhi Syarat 13 72,2 5 27,8 18 100.0 0,037 4,491 

Memenuhi Syarat 11 36.7 19 63.3 30 100.0 

Faktor Pencahayaa: 

Tidak Memenuhi Syarat 14 70,0 6 30,0 20 100.0 0,040 4,200 

Memenuhi Syarat 10 35,7 18 64,3 28 100.0 

Faktor Kelembaban: 
Tidak Memenuhi Syarat 14 70.0 6 30.0 20 100.0 0,040 4,200 

Memenuhi Syarat 10 35.7 18 64.3 28 100.0 

Faktor Suhu: 
Tidak Memenuhi Syarat 15 68,2 7 31,8 22 100.0 0,043 4,048 

Memenuhi Syarat 9 34,6 17 65,4 26 100.0 

Faktor Ventilasi : 

Tidak Memenuhi Syarat 16 66,7 8 33,3 24 100.0 0,043 4,000 

Memenuhi Syarat    8 33,3 16 66,7 24 100.0 

Faktor Kepadatan : 
Tidak Memenuhi Syarat 4 50,0 4 50,0 8 100.0 1,000 1,000 

Memenuhi Syarat 20 50,0 20 50,0 40 100.0 

Hasil penelitian mengenai hubungan jenis dinding rumah dengan kejadian TB paru 

didapatkan bahwa hasil nilai Pvalue sebesar 0,007, nilai Pvalue = 0,007 < nilai α = 0,05. Hal ini 

artinya terdapat hubungan signifikan antara jenis dinding rumah dengan kejadian TB Paru, 

diperoleh OR (Odds Ratio) sebesar 7,000 artinya responden yang memiliki rumah dengan 

jenis dinding tidak memenuhi syarat mempunyai resiko menderita penyakit TB Paru 7,000 
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kali dibandingkan dengan responden yang memiliki rumah dengan jenis dinding  memenuhi 

syarat. 

Hasil penelitian mengenai hubungan jenis lantai dengan kejadian TB paru diperoleh 

bahwa hasil nilai Pvalue sebesar 0,037, nilai Pvalue = 0,037 < nilai α = 0,05. Hal ini artinya 

terdapat hubungan signifikan antara jenis lantai dengan kejadian TB Paru, nilai OR (Odds 

Ratio) sebesar 4,491 artinya responden yang memiliki rumah dengan jenis lantai tidak 

memenuhi syarat mempunyai resiko menderita penyakit TB Paru 4,491 kali dibandingkan  

Hasil penelitian mengenai hubungan pencahayaan dengan kejadian TB paru diperoleh 

bahwa hasil nilai Pvalue sebesar 0,040, nilai Pvalue = 0,040 < nilai α = 0,05. Hal ini artinya 

terdapat hubungan signifikan antara pencahayaan dengan kejadian TB Paru, nilai OR (Odds 

Ratio) sebesar 4,200 artinya responden yang memiliki rumah dengan pencahayaan tidak 

memenuhi syarat mempunyai resiko menderita penyakit TB Paru 4,200 kali dibandingkan 

dengan responden yang memiliki rumah dengan pencahayaan memenuhi syarat.  

Hasil penelitian mengenai hubungan kelembaban dengan kejadian TB paru diperoleh 

bahwa hasil nilai Pvalue sebesar 0,040, nilai Pvalue = 0,040 < nilai α = 0,05. Hal ini artinya 

terdapat hubungan signifikan antara kelembaban dengan kejadian TB Paru, nilai OR (Odds 

Ratio) sebesar 4,200 artinya responden yang memiliki rumah dengan kelembaban tidak 

memenuhi syarat mempunyai resiko menderita penyakit TB Paru 4,200 kali dibandingkan 

dengan responden yang memiliki rumah dengan kelembaban memenuhi syarat. 

Hasil penelitian mengenai hubungan suhu dengan kejadian TB P\paru diperoleh 

bahwa hasil nilai Pvalue sebesar 0,043, nilai Pvalue = 0,043 < nilai α = 0,05. Hal ini artinya 

terdapat hubungan signifikan antara suhu dengan kejadian TB paru, OR (Odds Ratio) sebesar 

4,048 artinya responden yang memiliki rumah dengan suhu tidak memenuhi syarat 

mempunyai resiko menderita penyakit TB paru 4,048 kali dibandingkan dengan responden 

yang memiliki rumah dengan suhu memenuhi syarat. 

Hasil penelitian mengenai hubungan ventilasi dengan kejadian TB paru didapatkan 

bahwa hasil nilai Pvalue sebesar 0,043, nilai Pvalue = 0,043 < nilai α = 0,05. Hal ini artinya 

terdapat hubungan signifikan antara ventilasi dengan kejadian TB Paru, nilai OR (Odds 

Ratio) sebesar 4,000 artinya responden yang memiliki rumah dengan luas ventilasi tidak 

memenuhi syarat mempunyai resiko menderita penyakit TB Paru 4,000 kali dibandingkan 

dengan responden yang memiliki rumah dengan luas ventilasi memenuhi syarat. 
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Hasil penelitian mengenai hubungan kepadatan dengan kejadian TB paru diperoleh 

bahwa hasil nilai Pvalue sebesar 1,000, nilai Pvalue = 1,000 > nilai α = 0,05. Hal ini artinya tidak 

terdapat hubungan signifikan antara kepadatan dengan kejadian TB. 

Analisa Multivariat 

Untuk mengetahui hubungan antara semua variabel yang bermakna dengan kualitas 

hidup lansia, maka dilakukan analisis multivariat yaitu dengan menggunakan uji regresi 

logistik. Menurut Mickey dan Greeland (1989), variabel-variabel yang melalui uji bivariat 

memiliki nilai p<0,25 hendaknya dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam model 

multivariat. 

Tabel 3. Hasil Analisis Multivariat Regresi Logistik 

Variabel B P Wald OR 95% CI 

Ventilasi 1,320 0,049 3,745 1,003 - 13,974 

Jenis Dinding 1,894 0,008 6,648 1,625 - 27,188 

 -2 Log Likelihood = 53,201   G = 13,342  Pvalue= 0,001 

Hasil terakir (model keenam) terlihat baik untuk variabel ventilasi, dan jenis dinding 

mempunyai p value (sig) yang di bawah dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa dari kedua 

variabel tersebut, jenis dinding merupakan variabel yang paling dominan berhubungan 

dengan kejadian TB Paru. 

 

PEMBAHASAN 

Jenis Dinding 

Berdasar hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa jenis dinding merupakan faltor 

yang berhubungan dengan terjadinya  tuberkulosis paru, karena nilai Pvalue = 0,007 < nilai α = 

0,05. 

Jenis dinding akan berpengaruh terhadap kelembaban. Seseorang yang bertempat 

tinggal dengan jenis dinding yang tidak permanen/semi permanen yang terbuat dari papan 

tidak kedap air serta sebagian tembok yang tidak diplester berisiko 7,000 kali menderita 

tuberkulosis paru dibanding dengan orang yang tinggal dengan jenis dinding yang 

permanen/memenuhi syarat. 

Jenis Lantai 

Salah satu syarat rumah yang sehat adalah mempunyai jenis lantai yang kedap air. 

Dan tidak lembab. Hasil analisis uji statistik bivariat maupun multivariat menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan jenis lantai dengan kejadian tuberkulosis paru, p = 0,037 dan OR = 4,491.  
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Jenis lantai  mempengaruhi keembaban  dalam rumah. Lantai tanah cenderung 

menimbulkan kelembaban, pada musim panas lantai menjadi kering sehingga dapat 

menimbulkan debu yang berbahaya bagi penghuninya. Lantai yang lembab atau terlalu kering 

dapat menjadi media yang baik bagi berkembangbiaknya berbagai macam bakteri tak 

terkecuali bakteri tuberkulosis. 

Pencahayaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 

pencahayaan dengan kejadian tuberkulosis paru dengan p = 0,040  dan OR = 4,200. Sinar 

matahari dapat masuk melalui jendela dan ventilasi rumah terutama sinar matahari pagi 

mengandung ultra violet yang dapat bermanfaat membunuh bakteri. Banyak jenis bakteri 

yang dapat dimatikan jika bakteri tersebut mendapatkan sinar matahari secara langsung, 

demikian juga kuman tuberkulosis. 

Kelembaban 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembaban merupakan faktor resiko yang dapat 

menyebabkan terjadinya tuberkulosis paru dengan p = 0,040 dan OR = 4,200. Kelembaban 

rumah diakibatkan oleh lantai yang tidak kedap oleh air, jenis lantai, saluran air atau 

pembuangan air yang bocor, ventilasi yang tidak memenuhi syarat sehingga udara dan sinar 

matahari tidak dapat masuk dengan baik. Kelembaban udara yang meningkat dapat menjadi 

media yang baik untuk berkembangbiaknya bakteri-bakteri termasuk bakteri tuberkulosis. 

Suhu  

Dari hasil analisis bivariat maupun multivarat bahwa suhu udara merupakan faktor 

resiko yang dapat menyebabkan terjadinya tuberkulosis paru (p = 0,043 dan OR = 4,048 

dengan CI = 95% sehingga bermakna karena p < 0,05). Suhu udara yang memenuhi syarat 

dalam penelitian ini adalah 180C - 300C dan tidak memenuhi syarat jika suhu udara dalam 

rumah jika < 180C dan > 300C . Pada uji analisis multivariat riegresi logistik menunjukkan  

bahwa suhu udara mempunyai hubungan dengan terjadinya tuberkulosis paru. Perlu 

diperhatikan karena suhu udara dalam rumah mempengaruhi kelembaban dalam rumah hal 

ini akan mempermudah berkembangbiaknya mikroorganisme antara lain bakteri spiroket, 

ricketsia dan virus. 

Mikroorganisme tersebut dapat masuk ke dalam tubuh melalui udara selain itu 

kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan membran mukosa hidung menjadi kering 

sehingga kurang efektif dalam menghadang mikroorganisme. Kelembaban udara yang 

meningkat merupakan media yang baik untuk bakteri-bakteri termasuk bakteri tuberkulosis 
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(Azwar, 1995). Agar suhu udara dalam rumah  memenuhi syarat perlu diperhatikan ventilasi 

yang cukup sehingga udara dan sinar matahar dapat masuk ke dalam rumah dengan baik. 

Ventilasi 

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa p = 0,043 dan OR = 4,000  ada hubungan 

antara ventilasi rumah dengan kejadian tuberkulosis paru. Ventilasi rumah berfungsi untuk 

mengeluarkan udara yang tercemar dari bakteri-bakteri terutama bakteri patogen seperti 

tuberkulosis  dan menggantinya dengan udara yang segar yang mengalir terus menerus. 

Ventilasi rumah yang kurang memenuhi syarat dapat meningkatkan kelembaban dan suhu 

rumah meningkat dengan demikian dapat menyebabkan bakteri tuberkulosis berkembangbiak 

dan dapat mengakibatkan kejadian tuberkulosis paru bagi penghuni rumah tersebut.  

Kepadatan Hunian 

Berdasarkan uji statistik diperoleh bahwa hasil nilai Pvalue sebesar 1,000, nilai Pvalue = 

1,000 > nilai α = 0,05. Hal ini artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara kepadatan 

dengan kejadian TB Paru. Dapat dilihat dari observasi  rata-rata kepadatan sebagian besar 

responden mempunyai hunian yang  memenuhi syarat  artinya luas rumah masih sebanding 

dengan jumlah penghuninya. 

Kepadatan hunian adalah  membandingkan antara luas lantai rumah  dengan jumlah 

penghuni. Luas rumah yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan 

kondisi berjubel, hal ini tidak sehat karena menyebabkan kurangnya oksigen bagi setiap 

orang dalam rumah tersebut, dengan penghuni yang berjubel menyebabkan suhu udara 

semakin meningkat, bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi terutama 

tuberkulosis paru akan mudah tertular pada anggota keluarga lain.  

Meskipun pada penelitian ini kepadatan hunian tidak memiliki hubungan dengan 

kejadian TB Paru, kepadatan hunian tetap memiliki peran dalam penularan TB Paru. 

Penelitian Tobing (2009) di Kabupaten Tapanuli Utara menjelaskan bahwa potensi penularan 

TB Paru 3.3 kali lebih besar pada yang kepadatan hunian yang padat. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang tidak mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan tuberkulosis paru adalah Kepadatan (Pvalue > 0,05). Sedangkan faktor yang 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan tuberkulosis paru adalah Suhu, Kelembaban, 

Ventilasi, Pencahayaan, Jenis Lantai, dan Jenis Dinding (Pvalue < 0,05). Faktor yang paling 

dominan berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru di Puskesmas Muara Rapak  
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Balikpapan Tahun 2017 adalah jenis dinding rumah  OR=6,648 kali (95% CI: 1,625 - 

27,188). Sehingga perlu adanya promosi kesehatan oleh petugas kesehatan tentang 

pencegahan terhadap faktor resiko dan pengobatan tuberculosis paru yang  dapat dilakukan 

dengan penyuluhan kesehatan masyarakat di wilayah Puskesmas Muara Rapak terutama  

pada keluarga yang menderita tuberkulosis paru baik secara kelompok maupun kunjungan 

dari rumah ke rumah. 
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Abstract 

 

Children aged todler s.d prescool is a period of rapid growth and development, so often termed as a golden 

period as well as a critical period. Golden period can be realized if at this time children get the appropriate 

nutritional intake for optimal growth and development. Conversely, if the child does not get the nutritional 

intake in accordance with nutritional needs, then the golden period will turn into a critical period that will 

disrupt the growth of infants and children, either this period or the next. This study aims to determine the 

relationship of nutritional status with the development of children aged aged todder s.d prescool. This research 

is a quantitative research with descriptive analytic method with cross sectional research design. The research 

was conducted in the working area of Muara Rapak Balikpapan Community Health Center from August to 

October 2017. The number of samples in this study as many as 82 people. Univariate analysis is done with 

frequency distribution, univariate analysis is done by using Chi Square test (x2). The result of analysis showed 

that there was a significant correlation between nutritional status factor with development status of aged todler 

s.d prescool  (Pvalue = 0,000 <value α = 0,05). It is suggested that there should be an increase of health 

promotion by health officer to parent and further in-depth research on other factors that influence the status of 

flower growth and nutritional status in children aged todler s.d prescool. 

 

Keywords: Nutrition Status, Child Development 

 

 

Abstrak 
 

Anak usia todler s.d pra sekolah merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga 

kerap diistilahkan sebagai periode emas sekaligus periode kritis. Periode emas dapat diwujudkan apabila pada 

masa ini anak memperoleh asupan gizi yang sesuai untuk tumbuh kembang optimal. Sebaliknya apabila anak 

tidak memperoleh asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan gizinya, maka periode emas akan berubah menjadi 

periode kritis yang akan mengganggu tumbuh kembang bayi dan anak, baik masa ini atau masa selanjutnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya hubungan status gizi dengan status perkembangan anak usia todler 

s.d pra sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode yang bersifat deskriptif analitik 
dengan rancangan penelitian cross sectional. Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak 

Balikpapan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2017.  Jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 82 orang. Analisa univariat dilakukan dengan distribusi frekuensi, Analisa bivariat dilakukan dengan 

menggunakan uji Chi Square (x2). Hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

faktor status gizi dengan status perkembangan anak usia todler s.d pra sekolah (Pvalue = 0,000 < nilai α = 0,05). 

Disarankan perlu adanya peningkatan promosi kesehatan oleh petugas kesehatan kepada orang tua dan 

dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi status 

tumbuh kembang dan status gizi pada anak usia todler s.d pra sekolah. 

 

Kata Kunci : Status Gizi, Perkembangan Anak 
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PENDAHULUAN 

Fase terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak adalah ketika masa bayi 

dan balita, karena pada masa itulah saat yang paling vital bagi orang tua dalam membangun 

fondasi pertumbuhan dan perkembangan buah hati. Proses pertumbuhan dan perkembangan 

pada masa bayi dan balita merupakan proses yang teramat penting dalam menentukan masa 

depan anak baik secara fisik, mental maupun perilaku (Soetjiningsih, 2012). Masa anak-anak 

merupakan periode perkembangan yang cepat dan terjadi perubahan dalam berbagai aspek 

perkembangan (Yusuf, 2002). 

Pada masa bayi dan anak adalah masa dimana mereka mengalami masa pertumbuhan 

dan perkembangan yang cepat dan sangat penting, dimana nantinya menjadi landasan yang 

akan menentukan kualitas penerus generasi bangsa. Masa kritis anak pada usia 6–24 bulan, 

karena kelompok umur merupakan saat periode pertumbuhan kritis dan kegagalan tumbuh 

(growth failure) mulai terlihat (Soetjiningsih, 2012). Usia 24 bulan s.d 60 bulan merupakan 

masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga kerap diistilahkan sebagai 

periode emas sekaligus periode kritis. Periode emas dapat diwujudkan apabila pada masa ini 

anak memperoleh asupan gizi yang sesuai untuk perkembangan yang optimal. Sebaliknya 

apabila anak tidak memperoleh asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan gizinya, maka 

periode emas akan berubah menjadi periode kritis yang akan mengganggu tumbuh kembang 

bayi dan anak, baik masa ini atau masa selanjutnya (Kemenkes RI,  2014). 

Sewaktu lahir, berat otak anak sekitar 27% berat otak orang dewasa. Pada usia 2 

tahun, berat otak anak sudah mencapai 90% dari berat otak orang dewasa (sekitar 1200 

gram). Hal ini menunjukkan bahwa pada usia ini, masa perkembangan otak sangat pesat. 

Pertumbuhan ini memberikan implikasi terhadap ketangkasan dan kecerdasan anak (Hurlock, 

1978). Pada periode ini perkembangan kemampuan berbahasa, kreativitas, kesadaran sosial, 

emosional dan intelegensia berjalan sangat cepat dan merupakan landasan perkembangan 

berikutnya (Soetjiningsih, 1995). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 diketahui bahwa 

prevalensi kurang gizi (berat badan menurut umur) pada balita 17,9 persen tahun 2010, 

prevalensi gizi buruk yaitu 4,9 persen tahun 2010 dan prevalensi gizi kurang, yaitu tetap 13,0 

persen. Menurut WHO dalam Depkes (2008), suatu wilayah dikatakan mengalami masalah 

gizi masyarakat apabila jumlah balita gizi kurangnya sudah mencapai 10% dari jumlah balita 

yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia sampai saat ini masih mengalami 
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masalah gizi masyarakat karena jumlah balita gizi kurang masih di atas 10 % (Depkes RI, 

2000). 

Berdasarkan data tersebut maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana hubungan 

antara status gizi dengan status perkembangan Anak usia todler s.d pra sekolah pada 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak Kecamatan 

Balikpapan Utara tahun 2017. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif analitik, dengan 

rancangan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak usia todler s.d 

pra sekolah yang bersekolah di PAUD yang berada di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak 

yang berjumlah 16 PAUD dengan jumlah populasi 613 anak. Jumlah sampel dalam penelitian 

ini adalah 82 sampel.  

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu Status gizi anak dan 

variabel terikat adalah status perkembangan anak. Analisa dilakukan dengan analisa univariat 

yang dilanjutkan dengan analisis bivariat dengan menggunakan uji Chi Square (x2). 

 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Univariat 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden pada penelitian ini yang terdiri dari usia dalam bulan dan 

jenis kelamin. 

Tabel 1.  Distribusi Statistik Deskriptif Variabel Usia dalam bulan 
 

Variabel Mean Median SD Min-Maks 
CI 95% 

Lower-Upper 

Umur 51,87 53,00 6,316 36 – 60 50,48 - 53,25 
 

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa rata-rata usia responden adalah 51,87 bulan 

(95% CI: 50,48 – 53,25), median 53,00 bulan dengan standar deviasi 6,316 tahun. Usia 

termuda 36 bulan dan usia tertua 60 bulan. Dari hasil estimasi interval dapat disimpulkan 

bahwa 95% diyakini bahwa rata-rata usia responden adalah diantara 50,48 bulan sampai 

dengan 53,25 bulan. 



Buku Prosiding 

Seminar Nasional & Call For Papers 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 2017  64 
 

Analisis univariat terhadap masing-masing variabel ditampilkan dalam bentuk 

distribusi frekuensi untuk data kategorik yaitu jenis kelamin, status gizi dan status 

perkembangan anak, 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis kelamin, Status Gizi, dan Status 

Perkembangan Anak Usia todler s.d pra sekolah. 
 

Variabel   Jumlah (n)   Prosentase  (%) 

Jenis Kelamin Perempuan 43 52.4 

  Laki-laki 39 47.6 

Status Gizi Gizi Baik 65 79.3 

Gizi Kurang 6 7.3 

Gizi Buruk 3 3.7 

  Gizi Lebih 8 9.8 

Tumbuh Kembang  Sesuai 48 58.5 

  Meragukan 25 30.5 

  Penyimpangan 9 11.0 

Total   82 100.0 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 52,4% dan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 

47,6%. Berdasarkan status gizi sebagian besar responden berstatus gizi baik sebanyak 79,3% 

dan berdasarkan status perkembangan anak sebagian besar anak status perkembangannya 

sesuai yaitu sebanyak 58,5%. 

 

Analisis Bivariat 

 

Setelah dilakukan analisa univariat, selanjutnya dilakukan analisa bivariat dengan 

menggunakan uji statistik chi square (X2) dengan tingkat kepercayaan 95%.  

Tabel 3.  Analisis Hubungan Status Gizi Dengan Status Perkembangan Anak Usia 24 bulan 

s.d 60 bulan 
 

Status Gizi 

Status Perkembangan 
Jumlah P 

value 
OR Sesuai Tidak Sesuai 

N % N % N % 

Baik 45 69.2 20 30.8 65 100.0 
0,000 10,500 

Kurang Baik 3 17.6 14 82.4 17 100.0 

Jumlah 48 58.5 34 41.5 82 100.0     

 

Berdasarkan uji statistik diperoleh bahwa hasil nilai Pvalue sebesar 0,000, nilai Pvalue = 

0,000 < nilai α = 0,05. Hal ini artinya terdapat hubungan yang signifikan antara faktor status 
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gizi dengan Status Perkembangan Anak Usia todler s.d pra sekolah pada Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) di Wilayah Kerja Puskesmas Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara  

tahun 2017. Hasil uji statistik diperoleh OR (Odds Ratio) sebesar 10,500 artinya anak yang 

berstatus gizi baik mempunyai peluang memiliki tumbuh kembang yang sesuai 10,500 kali 

dibandingkan dengan anak yang berstatus gizi kurang baik. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara faktor status 

gizi dengan Status Perkembangan Anak Usia todler s.d pra sekolah (nilai Pvalue = 0,000 < nilai 

α = 0,05). Hal ini selaras dengan tinjauan teori bahwa status gizi atau pemenuhan kebutuhan 

nutrisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan. Apabila kebutuhan 

nutrisi tidak atau kurang terpenuhi maka dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

(Hidayat, 2008). Hal ini selaras pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriati 

(2016) yang memperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan 

dengan tingkat korelasi sedang antara status gizi dengan perkembangan anak usia 1 – 5 tahun 

di posyandu Desa Sirnoboyo Kabupaten Wonogiri tahun 2016. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan tinjauan teori yang menyebutkan bahwa 

seseorang yang memiliki status gizi baik atau normal maka refleksi yang diberikan adalah 

pertumbuhan normal, tingkat perkembangan sesuai dengan usianya, tubuh menjadi sehat, 

nafsu makan baik dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan (Soekirman, 2000). 

Berdasarkan hasil pengamatan yang diperolah oleh peneliti terdapat beberapa anak (4,6%) 

dengan status gizi yang baik mengalami penyimpangan pada status perkembangannya, hal ini 

di sebabkan karena anak tersebut tidak dapat fokus pada saat dilakukan test perkembangan 

dengan KPSP dan dari hasil wawancara pada guru juga di didapatkan bahwa anak-anak 

tersebut mengalami gangguan dalam berbahasa dan bersosialisasi selama mengikuti pelajaran 

di kelas. 

Anak yang mendapatkan kebutuhan nutrisi yang cukup dan stimulasi yang terarah 

dari orang tua akan memiliki tumbuh kembang yang optimal (Soetjiningsih, 2012). Hasil 

penelitian diperoleh data bahwa responden perempuan lebih banyak yaitu sebanyak 52,4% 

dibandingkan dengan responden laki-laki yaitu sebanyak 47,6. Hal ini sesuai dengan teori 

yang mengatakan bahwa pertumbuhan anak perempuan memiliki kemajuan yang lebih 

signifikan dibandingkan dengan anak laki-laki. Begitu pula dengan status perkembangan 

anak perempuan pada usia ini lebih meningkat daripada anak laki-laki (Yuliana, 2006). 
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Kemajuan tersebut ada sejak dari periode kelahiran hingga periode pubertas berakhir. Faktor 

–faktor tersebut harus diperhatikan dan diberikan dengan baik sesuai dengan usia anak karena 

berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak (Marni & Rahardjo, 

2012).  

Anak merupakan generasi penerus dan merupakan tumpuan masa depan bagi bangsa 

dan negara. Dengan digalakkannya sumber daya manusia (SDM) saat ini, maka anak pun 

merupakan salah satu sasaran dari SDM. Agar anak dapat tumbuh dan kembang dengan 

normal, maka peranan gizi sangatlah diperlukan dan harus diperhatikan. Dengan 

terpenuhinya kebutuhan gizi, seperti karbohidrat sebagai sumber energi (tenaga), protein 

sebagai zat pembangun dan vitamin/mineral sebagai zat pengatur akan membantu mencegah 

terjadinya penyakit yang berakibat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Susunan gizi yang tepat akan memacu pertumbuhan dan perkembangan,  makanan yang baik 

adalah makanan yang disesuaikan dengan tingkat umur dan jenis aktivitasnya. Dengan 

terpenuhinya kebutuhan gizi, maka diharapkan unsur pemeliharaan, pertumbuhan, perbaikan 

tubuh yang rusak/aus atau hilang, reproduksi kerja fisik dan Spesific Dynamic Action (SDA) 

akan baik pula (Soekirman, 2000).  

Menurut Kemenkes RI (2014) kualitas perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor 

dari luar dan dari dalam. Salah satu faktor luar yang mempengaruhi perkembangan yaitu 

status gizi atau pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nutrisi adalah salah satu komponen yang 

penting dalam menunjang keberlangsungan proses pertumbuhan dan perkembangan. Apabila 

kebutuhan nutrisi seseorang tidak atau kurang terpenuhi maka dapat menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan (Hidayat, 2008). Pada umumnya kelompok yang rentan gizi 

adalah anak balita, karena anak balita mengalami proses pertumbuhan yang relatif pesat, 

sehingga memerlukan zat-zat gizi dalam jumlah yang relatif besar (Sediaoetama, 2000).  

Status gizi balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). 

Salah satu penilaian status gizi berdasarkan indikator antropometri berat badan menurut umur 

(BB/U), dimana untuk menilai status gizi anak, maka angka berat badan dikonversikan ke 

dalam bentuk nilai terstandar (Z-score) dengan menggunakan baku antropometri WHO 2005 

(Kemenkes, 2014).  

Menurut Soekirman (2000) status gizi baik atau normal yaitu keadaan dimana asupan 

zat gizi sesuai penggunaan untuk aktivitas tubuh. Refleksi yang diberikan adalah keselarasan 

antara pertumbuhan berat badan dengan umurnya. Adapun ciri-ciri anak berstatus gizi baik 

dan sehat adalah tumbuh dengan normal, tingkat perkembangannya sesuai dengan tingkat 
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umurnya, mata bersih dan bersinar, bibir dan lidah tampak segar, nafsu makan baik, kulit dan 

rambut tampak bersih dan tidak kering dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara status gizi dengan 

status perkembangan anak usia Todler s.d Pra sekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) di Wilayah Kerja Puskesmas Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara  tahun 

2017. Sehingga perlu adanya peningkatan promosi kesehatan melalui pendidikan kesehatan 

tentang pentingnya  status gizi terhadap status perkembangan kepada orang tua yang 

memiliki anak usia Todler s.d Pra Sekolah yang anaknya di titipkan di PAUD oleh petugas 

Kesehatan dan pemeriksaan rutin terhadap status perkembangan anak dengan menggunakan 

KPSP.  
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Abstract 

 

The elderly have more health problems and take advantage of more health services than young adults. They may 

rarely experience problems or acute injuries, but they are more likely to have persistent and disruptive 

consequences and are more likely to have chronic problems that lead to more visits to the doctor or hospitalized. 

This study aims to determine the relationship of activeness of posyandu cadres and family support with the level 

of quality of life of elderly in posyandu lansia working area of Muara Rapak Balikpapan Community Health 

Center. This research is a quantitative research with descriptive analytic method with cross sectional research 

design. The population in this study were all elderly in Posyandu elderly work area of Muara Rapak Balikpapan 

Community Health Center which amounted to 805 people. Sampling using Proportional Random Sampling, 

with sample size 90 people. Univariate analysis using frequency distribution, bivariate analysis using Chi 

Square test (X2), and multivariate analysis of logistic regression test. The result of the analysis showed that 

there was a significant correlation between the activeness of keder and the support of the family with the quality 

of life of the elderly where the activation of cadre (Pvalue = 0,041 <value α = 0,05), and family support (Pvalue 

= 0,000 <value α = 0,05). And the most dominant factor related to elderly life quality is family support OR = 

13.492 (95% CI: 3,822 - 47,623). It is expected that nurses improve nursing care in the elderly by providing 

health education to families and cadres about the importance of family support and cadre activeness to improve 

the quality of life of the elderly. 

 

Keywords: Kader Activity, Family Support, Quality of Elderly Life 

 
 

Abstrak 

 

Lansia memiliki lebih banyak masalah kesehatan dan memanfaatkan lebih banyak layanan kesehatan dibanding 

orang dewasa muda. Mereka kemungkinan jarang mengalami masalah atau cedera akut, tetapi mereka justru 

lebih mungkin memiliki konsekuensi yang terus-menerus dan mengganggu dan lebih berkemungkinan 

mengalami masalah kronis yang menyebabkan lebih banyak kunjungan ke dokter atau dirawat di rumah sakit. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keaktifan kader posyandu dan dukungan keluarga dengan 

tingkat kualitas hidup lansia di posyandu lansia wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak  Balikpapan. Penelitian 

ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode  yang bersifat deskriptif analitik dengan rancangan 

penelitian cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia yang ada di Posyandu lansia 

wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak Balikpapan yang berjumlah 805 jiwa. Pengambilan sampel  dengan 

menggunakan rancangan Proportional Random Sampling, dengan jumlah sampel 90 orang. Analisa univariat 

menggunakan distribusi frekuensi, analisa bivariate menggunakan uji Chi Square (X2), dan analisa multivariat 

uji regresi logistik. Hasil analisa menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara keaktifan keder dan 

dukungan keluarga dengan kualitas hidup lansia dimana keaktifan kader (Pvalue = 0,041 < nilai α = 0,05), dan 

dukungan keluarga (Pvalue = 0,000 < nilai α = 0,05). Dan Faktor yang paling dominan berhubungan dengan 

kualitas hidup lansia adalah dukungan keluarga OR=13,492 (95% CI: 3,822 - 47,623). Diharapkan perawat 

meningkatkan asuhan keperawatan pada lansia dengan memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga dan 

kader tentang pentingnya dukungan keluarga dan keaktifan kader untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. 

 

Kata Kunci : Keaktifan Kader, Dukungan Keluarga, Kualitas Hidup Lansia 
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PENDAHULUAN 

Peningkatan angka harapan hidup dan bertambah jumlah lanjut usia disatu sisi 

merupakan salah satu keberhasilan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, namun 

keberhasilan tersebut mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab baik pemerintah maupun 

masyarakat untuk memberikan perhatian lebih serius, karena dengan bertambahnya usia, 

kondisi dan kemampuan lanjut usia untuk beraktivitas semakin menurun (KomNasLansia, 

2010). 

Dalam rangka menurunkan angka masalah kesehatan lanjut usia dan meningkatkan 

ketersediaan fasilitas pelayanan lanjut usia. Pemerintah melakukan upaya peningkatan dan 

pemerataan layanan kesehatan melalui posyandu lansia. Lansia memiliki lebih banyak 

masalah kesehatan dan memanfaatkan lebih banyak layanan kesehatan dibanding orang 

dewasa muda. Mereka kemungkinan jarang mengalami masalah atau cedera akut, tetapi 

mereka justru lebih mungkin memiliki konsekuensi yang terus-menerus dan mengganggu dan 

lebih berkemungkinan mengalami masalah kronis yang menyebabkan lebih banyak 

kunjungan ke dokter atau dirawat di rumah sakit. 

Dengan terbentuknya kader kesehatan, pelayanan kesehatan yang selama ini 

dikerjakan oleh petugas kesehatan saja dapat dibantu oleh masyarakat. Dengan demikian 

masyarakat bukan hanya merupakan objek pembangunan, tetapi juga merupakan mitra 

pembangunan itu sendiri. Selanjutnya dengan adanya kader maka pesan-pesan yang 

disampaikan dapat diterima dengan sempurna berkat adanya kader, jelaslah bahwa 

pembentukan kader adalah perwujudan pembangunan dalam bidang kesehatan. (Zulkifli. 

2003:3). 

Dukungan keluarga juga sangat berperan didalam meningkatkan kualitas hidup lansia. 

Dukungan keluarga yang optimal mendorong peningkatan kualitas hidup lansia dan 

sebaliknya. Lansia sangat bergantung dengan keluarga dan orang lain dalam memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari, hal ini terjadi karena siklus kehidupan manusia apabila memasuki 

lanjut usia maka akan mengalami penurunan fungsi tubuh dan lainnya. Dukungan keluarga 

bagi lansia dapat berupa dukungan informasi, dukungan emosi, dukungan penilaian, dan 

dukungan instrumental. 

Wilayah Puskesmas Muara Rapak yang mencakup 85 RT.dengan jumlah lansia yang 

terdaftar pada 8  posyandu lansia sebanyak 815 jiwa. Berdasarkan informasi yang didapat 

dari kader posyandu lansia, lansia tersebut tinggal dengan keluarga dan memiliki masalah 
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kesehatan yang berbeda-beda. Sebagian besar lansia ini menderita penyakit yang 

berhubungan dengan usia mereka seperti: hipertensi, dm, radang sendi dan lainnya . 

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk 

meneliti “Hubungan Keaktifan Kader Posyandu Dan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat 

Kualitas Hidup Lansia di Posyandu Lansia Wilayah Kerja Puskesmas Muara Rapak  

Balikpapan”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode  yang bersifat deskriptif 

analitik dengan rancangan penelitian cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua lansia yang ada di Posyandu lansia wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak Balikpapan 

yang berjumlah 805 jiwa Pengambilan sampel  dengan menggunakan rancangan Proportional 

Random Sampling dengan jumlah adalah 90 sampel. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat adalah kualitas hidup lansia, 

variabel bebas yaitu keaktifan kader dan dukungan keluarga. Analisa dilakukan dengan 

analisis deskriptif yang dilanjutkan dengan analisis bivariat dengan menggunakan uji Chi 

Square (x2) yang dilanjutkan dengan analisa multivariat pada beberapa variabel bebas (nilai p 

< 0,25 pada analisa bivariat) dengan satu variabel terkait secara bersamaan dengan uji regresi 

logistik. 

 

HASIL PENELITIAN 

Analisa Univariat 

Karakteristik penderita pada penelitian ini merupakan variabel kontrol, yang terdiri 

dari usia, jenis kelamin, pendidikan dan riwayat pekerjaan. Hasil analisis univariat yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.  Distribusi Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, dan 

Pekerjaan Lansia 

 

No. Variabel   Jumlah Prosentase 

      (n) (%) 

1 Usia < 70 Tahun 64 71.1 

    > 70 Tahun 26 28.9 

  Total   90 100.0 

2 Jenis Kelamin Laki-laki 39 43.3 

    Perempuan 51 56.7 

  Total   90 100.0 

3 Pendidikan Tinggi 1 1.1 

    Mengah 21 23.3 

    Rendah 68 75.6 

  Total   90 100.0 

5 Pekerjaan Bekerja 51 56.7 

    Tidak Bekerja 39 43.3 

  Total   90 100.0 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden adalah < 70 

tahun sebanyak 64 orang (71,1 %), jenis kelamin responden sebagian besar perempuan 

sebanyak 51 orang (56,7%), tingkat pendidikan responden sebagian besar berpendidikan 

rendah (Tidak sekolah, SD, SMP), dan berdasarkan riwayat pekerjaan responden sebagian 

besar bekerja sebanyak 51 orang (56,7%).  

 

Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keaktifan Kader, Dukungan 

Keluarga, dan Kualitas Hidup Lansia 

 

No. Variabel   Jumlah Prosentase 

      (n) (%) 

1 Keaktifan kader Aktif 64 71.1 

    Tidak Aktif 26 28.9 

  Total   90 100.0 

2 Dukungan Keluarga Mendukung 54 60.0 

    Tidak mendukung 36 40.0 

  Total   90 100.0 

3 Kualitas Hidup Baik 64 71.1 

    Kurang Baik 26 28.9 

  Total   90 100.0 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengakatan 

keaktifan kader aktif yaitu sebanyak 64 orang (71,1%), dukungan keluarga responden 

sebagian besar mendapat dukungan keluarga yaitu sebanyak 54 orang (60,0%), sedangkan 

untuk kualitas hidup, sebagian besar responden mempunyai tingkat kualitas hidup baik 

sebanyak 64 orang (71,1%) 

Analisa Bivariat 

a. Hubungan Keaktifan Kader Dengan Kualitas Hidup Lansia   

Tabel 3.  Analisis Hubungan Antara Keaktifan Kader Dengan Kualitas Hidup Lansia 

Keaktifan Kader 

Kualitas Hidup 
Jumlah P 

value 
OR Baik Sedang 

N % N % N % 

Aktif 50 78.1 14 21.9 64 100.0 
0,041 3,061 

Tidak aktif 14 53.8 12 46.2 26 100.0 

Jumlah 64 71.1 26 28.9 90 100.0     

 

Hasil penelitian mengenai hubungan keaktifan kader dengan kualitas hidup lansia 

didapatkan bahwa dari 64 responden yang mengatakan peran kader aktif, sebanyak 50 orang  

(78,1%) memiliki kualitas hidup baik dan dari 26 responden yang mengatakan peran kader 

tidak aktif, sebanyak 14 orang (53,8%) memiliki kualitas hidup baik. Berdasarkan uji statistik 

diperoleh bahwa hasil nilai Pvalue sebesar 0,041, nilai Pvalue = 0,041 < nilai α = 0,05. Hal ini 

artinya terdapat hubungan yang signifikan antara keaktifan Kader dengan kualitas hidup 

Lansia. OR sebesar 3,061 artinya peran kader yang aktif mempunyai peluang lansia memiliki 

kualitas hidup baik 3,061 kali dibandingkan dengan peran kader yang tidak aktif. 

b. Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Lansia   

Tabel 4.  Analisis Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Lansia 

Dukungan Keluarga 

Kualitas Hidup 
Jumlah P 

value 
OR Baik Sedang 

N % N % N % 

Mendukung 49 90.7 5 9.3 54 100.0 
0,000 13,720 

Tidak  Mendukung 15 41.7 21 58.3 36 100.0 

Jumlah 64 71.1 36 28.9 90 100.0     

 

Hasil penelitian mengenai hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup lansia 

didapatkan bahwa dari 54 responden yang mendapat dukungan keluarga, sebanyak 49 orang 

(90,7%) memiliki kualitas hidup baik dan dari 36 responden yang tidak mendapat dukungan 

keluarga, hanya 15 orang (41,7%) memiliki kualitas hidup baik. Berdasarkan uji statistik 
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diperoleh bahwa hasil nilai Pvalue sebesar 0,000, nilai Pvalue = 0,000 < nilai α = 0,05. Hal ini 

artinya terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup 

Lansia. OR (Odds Ratio) sebesar 13,720 artinya responden yang mendapat dukungan 

keluarga mempunyai peluang memiliki kualitas hidup baik 13,720 kali dibandingkan dengan 

responden yang tidak mendapat dukungan keluarga. 

Analisa Multivariat 

Untuk mengetahui hubungan antara semua variabel yang bermakna dengan kualitas 

hidup lansia, maka dilakukan analisis multivariat yaitu dengan menggunakan uji regresi 

logistik. Menurut Mickey dan Greeland (1989), variabel-variabel yang melalui uji bivariat 

memiliki nilai p<0,25 hendaknya dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam model 

multivariat. 

Tabel 5.  Hasil Analisis Multivariat Regresi Logistik Keaktifan Kader dan dukungan keluarga 

dengan kualitas hidup lansia. 

 

No. Variabel B P Wald OR 95% CI 

1. Keaktifan Kader 0,688 0,204 1,989 0,689 - 5,744 

2. Dukungan Keluarga 1,328 0,011 3,773 1,364 - 10,439 

-2 Log Likelihood = 99,056   G = 12,542  Pvalue= 0,002 

Hasil model terakhir diatas terlihat baik untuk variabel keaktifan kader dan dukungan 

keluarga mempunyai p value (sig) yang di bawah dari 0,05, berarti kedua variabel tersebut 

yang berhubungan secara signifikan dengan kualitas hidup lansia. Dapat disimpulkan bahwa 

dari dua variabel tersebut, dukungan keluarga merupakan variabel yang paling dominan 

berhubungan dengan kualitas hidup lansia. 

 

PEMBAHASAN 

a. Keaktifan Kader  

Hasil penelitian mengenai hubungan keaktifan kader dengan kualitas hidup lansia 

menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara keaktifan Kader dengan kualitas 

hidup Lansia (Pvalue = 0,041 < nilai α = 0,05). OR (Odds Ratio) sebesar 3,061 artinya peran 

kader yang aktif mempunyai peluang lansia memiliki kualitas hidup baik 3,061 kali 

dibandingkan dengan peran kader yang tidak aktif.  

Kader sebagai penggerak masyarakat sangat berperan dalam melakukan pendekatan 

dengan aparat pemerintahan dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini dilakukan oleh kader 

dalam bentuk kunjungan yaitu kader menghampiri ketua RT setempat, atau melalui 
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pertemuan rutin yang sudah ada, sehingga kegiatan posyandu lansia bisa terlaksana dengan 

rutin. Hal ini sangat diperlukan sekali oleh lansia, karena lansia membutuhkan sekali 

bimbingan dan pengawasan terhadap peningkatan kualitas hidup lansia. Hal ini sependapat 

dengan pendapat Maryam, dkk (2010) yang menyatakan bahwa kader berperan penting 

sebagai perantara menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga kader memberikan 

pengaruh yang positif untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.  

Peran kader posyandu lansia dalam memberikan pertolongan dasar pada kejadian luar 

biasa dan menganjurkan lansia untuk melakukan pemeriksaan rutin ke posyandu dan 

Puskesmas. Hal ini sesuai dengan teori WHO (2005) yang menjelaskan bahwa kader lansia 

memiliki peran penting untuk memberikan pertolongan dasar terhadap kondisi lansia yang 

membutuhkan bimbingan dan pengawasan terhadap peningkatan kualitas kesehatan lansia. 

b. Dukungan Keluarga 

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan 

antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup Lansia (Pvalue = 0,000 < nilai α = 0,05). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga merupakan variabel yang paling dominan 

berhubungan dengan kualitas hidup yang baik 13,492 kali (95% CI : 3,822-47,623). Keluarga 

merawat lansia dengan penuh kasih sayang dan tulus ikhlas, menanyakan dan mendengarkan 

keluhan-keluhan pasien. Hal ini tentunya akan meningkatkan motivasi lansia meningkatkan 

kualitas hidup lansia tersebut.  

Dukungan keluarga akan membantu lansia beradaptasi dengan perubahan fisik 

maupun psikologis, sehingga lansia akan mempunyai koping yang positif terhadap 

keadaannya. Apabila dukungan keluarga rendah maka lansia akan mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan perubahan fisik maupun psikologi, akibatnya yang dapat ditimbulkan 

adalah penurunan terhadap peningkatan kualitas hidup lansia 

Salah satu bentuk dukungan keluarga adalah dukungan instrumental. Dukungan 

instrumental  merupakan merupakan suatu dukungan atau bantuan penuh keluarga dalam 

bentuk memberikan bantuan tenaga, dana, maupun menyediakan waktu untuk melayani dan 

mendengarkan lansia dalam menyampaikan perasaannya (House dan Kahn dalam Friedman, 

2007). Bentuk dukungan instrumental dapat berupa mengantar lansia untuk memeriksakan 

kesehatannya, meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ataupun keluhan-keluhan yang 

ingin disampaikan lansia, mempersiapkan dana khusus untuk biaya berobat dan pemeriksaan 

kesehatan, menemani lansia untuk berobat dan pemeriksaan kesehatan. 
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Keluarga memberikan suasana ketenangan dan kenyamanan di rumah, mengantar dan 

menemani lansia untuk memeriksakan kesehatannya.  Hal ini tentunya akan meningkatkan 

kualitas hidup lansia. Dukungan keluarga akan membantu lansia beradaptasi dengan 

perubahan fisik maupun psikologis, sehingga lansia akan mempunyai koping yang positif 

terhadap perubahan  yang terjadi pada diri lansia. Apabila dukungan keluarga rendah maka 

lansia akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan fisik maupun psikologi, 

akibatnya yang dapat ditimbulkan adalah penurunan kualitas hidup lansia. 

Salah satu bentuk dukungan keluarga adalah dukungan penghargaan. Dukungan 

penghargaan merupakan suatu dukungan atau bantuan dari keluarga dalam bentuk 

memberikan umpan balik dan penghargaan  dengan menunjukkan respon positif, yaitu 

dorongan atau persetujuan terhadap gagasan atau ide atau perasaan seseorang (House dan 

Kahn dalam Friedman, 2007). Dukungan penghargaan yang diberikan keluarga dapat 

meningkatkan status psikososial, semangat, motivasi dan peningkatan harga diri lansia, 

sehingga lansia merasa dirinya tidak berbeda dengan manusia lainnya. Dukungan 

penghargaan dari keluarga dapat meningkatkan kualitas hidup pada lansia sebagai bentuk 

pencegahan secara psikis bagi lansia. Dukungan ini sangat penting untuk membentuk 

ketenangan, kenyamanan, dan sebagai pembuktian keeksistensiannya sebagai manusia yang 

hidup bersama dalam lingkup keluarga. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat hubungan yang signifikan antara 

keaktifan kader (Pvalue = 0,041 < nilai α = 0,05) dan dukungan keluarga (Pvalue = 0,000 < nilai α 

= 0,05) dengan kualitas hidup lansia di posyandu lansia wilayah kerja Puskesmas Muara 

Rapak Balikpapan Tahun 2017. Faktor dominan yang berhubungan dengan tingkat kualitas 

hidup lansia di posyandu lansia wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak Balikpapan Tahun 

2017 adalah dukungan keluarga OR = 13,492 ( 95%  CI:3,82 - 47,623). Dukungan keluarga 

pada lansia lebih ditingkatkan lagi dengan memberikan pendidikan kesehatan mengenai 

lansia dan pentingnya dukungan keluarga bagi lansia dan untuk kader agar diberikan reword 

berupa insentif dan penyegaran bagi kader mengenai hal2 yang menyangkut lansia dan cara 

meningkatkan kualitas hidup lansia. 
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Abstract 

 
Heart disease and blood vessels are one of the major health problems in both developed and developing 

countries. This disease can be the cause of the decline in one's productivity, lifestyle changes by adjusting all 

activities with the disease he suffered. Conditions like these will directly affect the quality of one's life. This 

study aims to analyze the relationship of self efficacy with the quality of life of patients with Coronary Heart 

Disease. This research is a quantitative research with descriptive analytic method with cross sectional research 

design. The research was conducted in Poly Heart Room of Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan from August 

to October 2017. The number of samples in this study as many as 110 people. Univariate analysis is done with 

frequency distribution, univariate analysis is done by using Chi Square test (x2). The results showed there was a 

significant relationship between self efficacy with quality of life of CHD patients. Suggested for the need to 

increase health promotion by health officer to improve quality of life of CHD patient. And in providing nursing 

care should also pay attention and help improve self-efficacy of CHD patients to improve the quality of life. 

 

Keywords: Coronary Heart Disease, Quality of life, Self efficacy 

 

 

Abstrak 
 

Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan salah satu masalah kesehatan utama di negara maju maupun 

berkembang. Penyakit ini dapat menjadi penyebab turunnya produktifitas seseorang, perubahan pola hidup 

dengan menyesuaikan segala aktifitasnya dengan penyakit yang dideritanya. Kondisi seperti ini akan secara 

langsung mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Efikasi 

diri dengan kualitas hidup pasien Penyakit Jantung Koroner. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan metode  yang bersifat deskriptif analitik dengan rancangan penelitian cross sectional. Penelitian 

dilaksanakan di Ruang Poli Jantung RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan mulai bulan Agustus 

sampai dengan bulan Oktober 2017.  Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 110 orang. Analisa univariat 

dilakukan dengan distribusi frekuensi, Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square (x2). 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan signifikan antara efikasi diri dengan kualitas hidup pasien PJK. 

Disarankan untuk perlunya peningkatan promosi kesehatan oleh petugas kesehatan untuk meningkatkan 

kualitasa hidup pasien PJK. Dan dalam memberikan asuhan keperawatan sebaiknya juga memperhatikan dan 

membantu meningkatkan efikasi diri pasien PJK untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 

 

Kata Kunci: Penyakit Jantung Koroner, Kualitas hidup, Efikasi diri 
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PENDAHULUAN 

Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan salah satu masalah kesehatan utama 

di negara maju maupun berkembang. Pada tahun 2008 diperkirakan sebanyak 17,3 juta 

kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Kematian yang disebabkan oleh penyakit 

jantung pembuluh darah, terutama penyakit jantung koroner dan stroke diperkirakan akan 

terus meningkat mencapai 23,3 juta kematian pada tahun 2030 (Kemenkes RI, 2019). 

Berdasarkan diagnosis dokter prevalensi penyakit gagal jantung di Indonesia tahun 

2013 sebesar 0,13% atau diperkirakan sekitar 229.696 orang, sedangkan berdasarkan 

diagnosis dokter/ gejala sebesar 0,3% atau diperkirakan sekitar 530.068 orang. Di Kalimantan 

Timur berdasarkan diagnosis/gejala, estimasi jumlah penderita penyakit gagal jantung 

sebanyak 26.434 orang (Kemenkes, 2014). 

Meskipun penyakit jantung koroner bukan merupakan penyakit menular tetapi 

penyakit ini dapat menjadi penyebab turunnya produktifitas seseorang, perubahan pola hidup 

dengan menyesuaikan segala aktifitasnya dengan penyakit yang dideritanya. Hal ini 

berlangsung relatif lama dan tidak diketahui kapan sembuhnya karena secara medis penyakit 

tidak menular tidak dapat disembuhkan tetapi hanya bisa dikendalikan (Widiarti, 2012). 

Kondisi seperti ini akan secara langsung mempengaruhi kualitas hidup seseorang. 

Kualitas hidup yang baik pada pasien dengan penyakit jantung koroner sangat 

diperlukan untuk mempertahankan agar pasien mampu mendapatkan status kesehatan 

terbaiknya dan mempertahankan fungsi atau kemampuan fisiknya seoptimal mungkin dan 

selama mungkin (Widiarti, 2012). Efikasi diri dikembangkan oleh Albert Bandura 

didefinisikan sebagai keyakinan yang menentukan bagaimana seseorang berfikir, memotivasi 

dirinya dan bagaimana akhirnya memutuskan untuk melakukan sebuah perilaku untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Dimensi efikasi diri ada 3 menurut Bandura yaitu 

magnitude, generality dan strength. Efikasi diri membantu seseorang untuk menentukan 

pilihan dan mempunyai komitmen dalam mempertahankan tindakan yang dipilihnya 

(Bandura, 2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Luszczynska tentang general self-efficacy menyatakan 

bahwa efikasi diri dapat memprediksi kepatuhan dalam regimen pengobatan, perilaku 

kesehatan dan aktivitas fisik, manajemen nyeri yang efektif, serta manajemen penyakit 

(Luszczynska, 2005). Untuk itulah penulis tertarik untuk menganalisa hubungan efikasi diri 
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dengan Kualitas Hidup pada Pasien dengan Penyakit Jantung Koroner  di RSUD Dr. 

Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2017. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain non 

eksperimental jenis cross sectional analitik. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

pasien penyakit jantung koroner yang berobat di ruang Poli Jantung RSUD Dr. Kanudjoso 

Djatiwibowo Balikpapan. Besar sampel pada penelitian ini berjumlah 110 orang. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat adalah kualitas hidup pasien 

PJK, variabel bebas efikasi diri. Analisa dilakukan dengan analisis deskriptif yang 

dilanjutkan dengan analisis bivariat dengan menggunakan uji Chi Square (x2). 

 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Univariat 

Karakteristik Responden 

Tabel 1.   Distribusi Frekuensi Karakteristik Penderita Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, 

Status Pernikahan, Pendidikan dan Pekerjaan 

Variabel   Jumlah Prosentase 

    (n) (%) 

Usia < 65 Tahun 77 70.0 

  > 65 Tahun 33 30.0 

Jenis Kelamin Laki-laki 69 62.7 

  Perempuan 41 37.3 

Status Pernikahan Menikah 92 83.6 

  Tidak Menikah/Berpisah 18 16.4 

Pendidikan Perguruan Tinggi 18 16.4 

  SMA 44 40.0 

  SMP 24 21.8 

  SD 24 21.8 

Pekerjaan Bekerja 41 37.3 

  Tidak Bekerja 69 62.7 

Total   110 100.0 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden adalah 

berusia kurang dari 65 Tahun (70,0 %), jenis kelamin responden sebagian besar laki-laki 

(62,7%), status pernikahan responden sebagian besar memiliki status menikah atau memiliki 
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pasangan (83,6%), pendidikan responden sebagian besar berpendidikan SMA (40,0%) dan 

berdasarkan pekerjaan responden sebagian besar tidak bekerja (62,7%).  

Variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari Efikasi Diri, dan Kualitas Hidup 

merupakan variabel terikat. Secara rinci gambaran efikasi diri dan kualitas hidup dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Efikasi Diri dan Kualitas Hidup Pasien 

PJK 

Variabel   Jumlah Prosentase 

    (n) (%) 

Efikasi Diri Baik 32 29.1 

  Kurang Baik 78 70.9 

Kualitas Hidup Baik 65 59.1 

  Kurang Baik 45 40.9 

 

Hasil analisis berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar efikasi 

diri responden kurang baik (70,9%), sedangkan untuk kualitas hidup, sebagian besar 

responden mempunyai tingkat kualitas hidup baik (59,1%). 

Analisis Bivariat 

Setelah dilakukan analisa univariat, selanjutnya dilakukan analisa bivariat dengan 

menggunakan uji statistik chi square (X2) dengan tingkat kepercayaan 95%.  

Tabel 3. Analisis Hubungan Efikasi Diri Dengan Kualitas Hidup Pasien PJK  

Efikasi Diri 

Kualitas Hidup 
Jumlah P 

value 
OR Baik Kurang Baik 

N % N % N % 

Baik 28 87.5 4 12.5 32 100.0 
0,000 7,757 

Kurang Baik 37 47.4 41 52.6 78 100.0 

Jumlah 65 59.1 45 40.9 110 100.0     

 

Hasil penelitian mengenai hubungan efikasi diri dengan kualitas hidup pasien PJK 

didapatkan bahwa dari 32 responden yang memiliki efikasi diri baik, sebanyak 28 responden  

(87,5%) memiliki kualitas hidup baik dan hanya 4 responden (12,5 %) yang memiliki kualitas 

hidup kurang baik sedangkan dari 78 responden yang memiliki efikasi diri kurang baik, 

sebanyak 37 responden (47,4%) memiliki kualitas hidup baik dan sebanyak 41 responden 

(52,6%) yang memiliki kualitas hidup kurang baik. 

Berdasarkan uji statistik diperoleh bahwa hasil nilai Pvalue sebesar 0,000, nilai Pvalue = 

0,000 < nilai α = 0,05. Hal ini artinya terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri 
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dengan kualitas hidup pasien PJK di RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan tahun 

2017. Hasil uji statistik diperoleh OR (Odds Ratio) sebesar 7,757 artinya responden yang 

memiliki efikasi diri baik mempunyai peluang memiliki kualitas hidup baik 7,757 kali 

dibandingkan dengan responden yang memiliki efikasi diri kurang baik. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan data hasil penelitian didapatkan bahwa dari 32 responden yang memiliki 

efikasi diri baik sebanyak 28 responden  (87,5%) memiliki kualitas hidup baik sedangkan dari 

78 responden yang memiliki efikasi diri kurang baik hanya 37 responden (47,4%) memiliki 

kualitas hidup baik. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

antara efikasi diri dengan kualitas hidup pasien PJK (P<0,05). 

Efikasi diri menurut Bandura (1977) dalam (Wantiyah, 2010) didefinisikan sebagai 

kepercayaan seseorang terkait kemampuannya untuk melakukan perilaku terencana yang 

dapat mempengaruhi kehidupannya. Efikasi diri mempengaruhi bagaimana seseorang 

berpikir, merasa, memotivasi diri sendiri, dan bertindak. Efikasi diri berfokus pada persepsi 

atau keyakinan akan kemampuan untuk bertindak sesuai tujuan tertentu (Zulkosky, 2009). 

Efikasi diri sangat berpengaruh pada bagaimana seseorang membuat keputusan dan bertindak 

sesuai dengan yang diharapkan. Efikasi diri pada pasien penyakit jantung koroner difokuskan 

pada keyakinan pasien untuk mampu melakukan perilaku yang dapat mendukung perbaikan 

penyakitnya melalui pengelolaan faktor resiko dan pemeliharaan fungsi kesehatannya. 

Efikasi diri pada pasien jantung koroner sangat diperlukan untuk mempertahankan 

agar pasien mampu mendapatkan status kesehatan terbaiknya dan mempertahankan fungsi 

atau kemampuan fisiknya seoptimal dan selama mungkin. Para pasien penyakit jantung 

koroner sering mengalami masalah terutama yang terkait dengan perubahan dalam kekuatan 

atau kemampuannya melakukan aktivitas sehari-hari. Penyakit jantung merupakan penyebab 

utama keterbatasan fisik disamping gangguan muskuloskeletal dan artritis (Sullivan, et al. 

1998 dalam Wantiyah, 2010). Pasien sering mengeluh menjadi mudah lelah, sesak napas atau 

nyeri dada saat melakukan aktivitas bahkan yang ringan sekalipun, sehingga mengurangi 

aktivitas yang biasa mereka lakukan. 

Berdasarkan proses motivasi, efikasi diri adalah kunci utama dalam mengatur 

motivasi manusia yang akan mempengaruhi setiap fase perubahan dalam diri mereka 

Bandura (1998). Semakin kuat efikasi diri dirasakan dan ditanamkan, semakin besar individu 

termotivasi untuk merubah dan mempertahankan upaya yang diperlukan untuk mengadopsi, 
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mempertahankan dan meningkatkan perilaku sehat. Berdasarkan hasil penelitian ini penderita 

jantung koroner yang mempunyai efikasi diri yang tinggi mempunyai motivasi untuk 

merubah perilaku mereka menjadi perilaku yang lebih sehat, mampu untuk mempertahankan 

upaya-upaya untuk melaksanakan dan meningkatkan perilaku sehat mereka. Penderita 

jantung koroner yang mempunyai efikasi diri yang tinggi mampu untuk mengontrol perilaku 

perilaku sehat mereka, dan mampu untuk mengembalikan kontrol perilaku sehat mereka 

setelah terjadinya kemunduran dalam perilaku sehat mereka. 

Berdasarkan proses afektif, efikasi diri dapat mempengaruhi kemampuan manusia 

dalam mengatasi atau mengontrol stressor yang dapat berpengaruh pada tingkat kecemasan 

pada dirinya. Individu yang percaya akan kemampuan mereka dalam mengatasi stressor tidak 

akan mempengaruhi pola pikir mereka. Invidu yang tidak percaya akan kemampuannya 

dalam mengatasi stressor dapat mengakibatkan munculnya kecemasan. Kondisi sakit seperti 

jantung koroner dapat mengakibatkan seorang individu mengalami stress. Berdasarkan hasil 

dari penelitian ini para penderita jantung koroner yang mempunyai efikasi diri yang tinggi 

mampu untuk mengatasi stress yang dapat berpengaruh terhadap perilaku sehat mereka dan 

mereka mampu untuk mengatasi segala hambatan-hambatan dalam melaksanakan perilaku 

sehat. Mereka mempunyai keberanian untuk bertindak mengatasi hambatan dalam 

melaksanakan perilaku sehat.  

Berdasarkan proses seleksi, efikasi diri dapat membentuk kehidupan seseorang 

dengan mempengaruhi aktivitas dan lingkungan yang mereka pilih. Perilaku dibentuk dari 

pemilihan sebuah lingkungan yang mana tumbuh sebuah potensi dan gaya hidup tertentu. 

Individu yang mempunyai efikasi diri yang tinggi mampu untuk menentukan pilihan yang 

mereka pilih untuk menentukan kehidupan mereka (Bandura, 2002). Berdasarkan hasil 

penelitian ini penderita jantung koroner yang mempunyai efikasi diri tinggi mampu 

melakukan seleksi-seleksi dari lingkungan mereka dengan mentukan perilaku mereka yang 

dapat meningkatkan perilaku sehat mereka. 

Perawat dalam  melaksanakan fungsi dan perannya  sebagai edukator dan motivator 

berperan dalam membantu meningkatkan efikasi diri pasien penyakit jantung koroner. 

Menurut Ghufran & Risnawita (2012), Terdapat empat sumber informasi utama yang dapat 

dipakai sebagai alat untuk menumbuhkan dan mengembangkan efikasi diri pada diri individu, 

yaitu: pengalaman keberhasilan (mastery experience), pengalaman orang lain (vicarious 

experience),  persuasi verbal (verbal persuasion), dan kondisi fisiologis atau physiological 

state.  
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Selain tugas perawat dalam membantu meningkatkan efikasi diri pada pasien penyakit 

jantung koroner, adalah juga tugas keluarga dengan memberikan dukungan dan motivasi. 

Kehangatan dan keramahan yang diberikan keluarga merupakan bentuk dukungan emosinal 

kepada pasien penyakit jantung koroner dalam kaitannya dengan kontrol diet dan latihan fisik 

sehingga dapat meningkatkan efikasi diri. Peningkatan kesadaran diri untuk menerima 

kondisinya dapat terbentuk dari adanya dukungan keluarga, sehingga pasien penyakit jantung 

koroner bersama keluarga mampu penyakitnya dengan baik. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi 

diri dengan kualitas hidup pasien PJK di RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan 

tahun 2017 (Pvalue < 0,05).  

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terimakasih kepada Kepala Pusat Pendidikan SDM BPPSDM Kemenkes RI, 

Direktur Poltekkes Kaltim, Ka. Unit Lit Bang, Ketua Jurusan Keperawatan, Direktur RSKD 

Balikpapan yang telah memberikan kerjasama yang baik dalam penelitian ini. Penelitian ini 

dibiayai oleh anggaran DIPA Poltekkes Kemenkes Kaltim Tahun 2017 untuk Skema 

Penelitian Hibah Bersaing dengan Nomor SK: HK.02.04/1/01660/2017 Tanggal : 04 Mei 

2017. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Bandura, A. Self-efficacy in V.S Ramachaudran. Encyclopedia of mental health.(1994). 

Available from: http://sites.education.uky.edu/motivation/. Diakses pada tanggal 30 

Pebruari 2017  

 

Kemenkes RI,  (2009). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2008. Jakarta: Kemenkes RI. 

 

___________, (2014). Riset Kesehatan Dasar 2013. Jakarta: Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan.  

 

Luszczynska, Alexandra. (2005). General self-efficacy in various domains of human 

functioning : Evidence from five countries. International Journal of Psychology. ; 40 

(2): 80-89.  

 

MN Ghufron, S Risnawita. (2012), Teori-Teori Psikologi. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA 

 



Buku Prosiding 

Seminar Nasional & Call For Papers 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 2017  86 
 

Wantiyah. (2010). Analisis Faktor-faktor Yang Mempegaruhi Efikasi Diri Pasien Penyakit  
Jantung Koroner Dalam Konteks Asuhan Keperawatan Di RSD dr. Soebandi Jember. 

Universitas Indonesia. Tesis. 

 

Widiarti Lita. (2012). “Kualitas Hidup Pasien Penyakit Jantung Koroner Di Poliklinik 

Jantung RSUD Banyumas”, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Kesehatan Medisains, Vol. X 
No. 1, http://medisains.ump.ac.id, 1 April 2012 

 

Zulkosky K. (2009). Self Efficacy: A Concept Analysis (Abstract). Januari 28, 2017. 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/122386438/abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buku Prosiding 

Seminar Nasional & Call For Papers 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 2017  87 
 

KEBIASAAN SARAPAN PAGI MEMPENGARUHI STATUS GIZI REMAJA 
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Abstract 

 

Teen age, which is 10-18 years old, is an extraordinary physiological, psychological, and social growth stage. 

Adolescence is a vulnerable period of nutrition due to various reasons ie higher nutritional needs, lifestyle 

changes and adolescent eating habits, and adolescents with special nutritional needs. Breakfast will cause blood 

sugar levels to return to normal after 8-10 hours do not eat. This study aims to analyze the relationship of 

breakfast habits with nutritional status of adolescents. The type of this research is observational analytic using 

Cross Sectional design. The research was conducted in three junior high schools namely SMP Patra Dharma 1 

Balikpapan, MTs Negeri 1 and MTs Darussalam, with a sample size of 252 samples. Univariate analysis is done 

with frequency distribution, univariate analysis is done by using Chi Square test (x2). The results showed there 

was a significant relationship between breakfast habits with adolescent nutritional status (Pvalue = 0.016 <value 

α = 0.05). It is advisable to health workers to promote promotion of the importance of breakfast and to parents 

for the need to provide support to their children to get used to breakfast every day. 

 

Keywords: Youth Nutrition Status, Breakfast 
 

 

Abstrak 
 

Usia remaja, yaitu 10-18 tahun, merupakan tahap tumbuh kembang yang luar biasa secara fisiologis, psikologis, 

dan sosial. Usia remaja merupakan periode rentan gizi karena berbagai sebab yaitu kebutuhan zat gizi yang lebih 

tinggi, perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan remaja, dan remaja yang mempunyai kebutuhan gizi khusus. 

Sarapan akan menyebabkan kadar gula darah kembali normal setelah 8—10 jam tidak makan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hubungan kebiasaan sarapan pagi dengan status gizi remaja. Jenis penelitian ini 

adalah observasional analitik dengan menggunakan dengan rancangan Cross Sectional. Penelitian ini dilakukan 

di tiga SMP yaitu SMP Patra Dharma 1 Balikpapan , MTs Negeri 1 dan MTs Darussalam, dengan jumlah 

sampel sebesar 252 sampel. Analisa univariat dilakukan dengan distribusi frekuensi, Analisis bivariat dilakukan 

dengan menggunakan uji Chi Square (x2). Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan signifikan antara 

kebiasaan sarapan pagi dengan status gizi remaja (Pvalue = 0,016 < nilai α = 0,05). Disarankan kepada petugas 

kesehatan untuk meningkatkan promosi tentang pentingnya sarapan pagi dan kepada orang tua untuk perlunya 

memberikan dukungan kepada anaknya untuk membiasakan sarapan pagi setiap hari.  

 

Kata Kunci: Status Gizi Remaja, Sarapan Pagi 
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PENDAHULUAN 

Gizi pada masa remaja sangat penting diperhatikan karena merupakan masa peralihan 

antara anak-anak dan dewasa, dimana remaja sangat banyak membutuhkan zat gizi untuk 

tumbuh kembangnya di bandingkan dengan orang dewasa.Gizi seimbang pada masa remaja 

akan sangat menentukan kematangan mereka dimasa depan sehingga perhatian khusus perlu 

diberikan kepada remaja, terutama remaja putri agar status gizi dan kesehatan yang optimal 

dapat dicapai dengan alasan remaja perempuan akan menjadi seorang ibu yang akan 

melahirkan generasi penerus yang lebih baik.  

Usia remaja, yaitu 10-18 tahun, merupakan tahap tumbuh kembang yang luar biasa 

secara fisiologis, psikologis, dan sosial. Kemudian di usia remaja merupakan periode rentan 

gizi karena berbagai sebab yaitu remaja memerluan zat gizi yang lebih tinggi karena 

peningkatan pertumbuhan fisik dan perkembangan yang dramatis itu, perubahan gaya hidup 

dan kebiasaan makan remaja mempengaruhi baik asupan maupun kebutuhan gizinya, dan  

remaja yang mempunyai kebutuhan gizi khusus (Almatsier, 2012). 

Penyebab terjadinya masalah gizi pada anak remaja bisa disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain meliputi pola sarapan pagi, pola asuh, penyakit infeksi, tingkat pendapatan 

ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan pengetahuan. Pola sarapan pagi yang baik kan 

mempengaruhi gizi anak, peran orang tua sangatlah penting dalam mengatur pola sarapan 

pagi anaknya. Sarapan pagi adalah kebutuhan manusia yang seharusnya dilakukan secara 

teratur setiap pagi, untuk kebutuhan nutrisi dan perkembangan otak serta menghindari resiko 

anak kekurangan gizi dan obesitas (Waryono, 2010). 

Sarapan merupakan aktivitas makan yang dilakukan dirumah pada pagi hari. 

Seseorang membutuhkan sarapan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas. Bagi 

anak, sarapan sangat penting terutama untuk melakukan aktivitas belajar serta diperlukan 

juga untuk pertumbuhan (Isdaryanti, 2007). 

Sarapan adalah suatu kegiatan yang penting sebelum melakukan aktivitas yang lain 

pada hari itu. Melakukan sarapan dapat menyumbangkan 25% dari kebutuhan total energi 

harian (Khomsan, 2004). Kebiasaan sarapan sangat penting karena semua makanan yang 

berasal dari makan malam, sesudah kira-kira empat jam meninggalkan lambung, sehingga 

lambung sudah tidak terisi lagi sampai pagi hari (Suhardjo, 2004).  

Menurut Khomsan (2004) terdapat dua manfaat sarapan, yaitu: Pertama, sarapan 

dapat menyediakan karbohidrat yang siap digunakan untuk meningkatkan kadar gula darah. 



Buku Prosiding 

Seminar Nasional & Call For Papers 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 2017  89 
 

Dengan kadar gula darah yang normal, gairah dan konsentrasi kerja bisa lebih baik sehingga 

berdampak positif untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, sarapan akan memberikan 

kontribusi penting akan beberapa zat gizi yang diperlukan tubuh seperti protein, lemak, 

vitamin dan mineral. Ketersediaan zat gizi ini bermanfaat untuk berfungsinya berbagai proses 

fisiologis dalam tubuh. 

Puskesmas (PKM) Muara Rapak adalah puskesmas yang wilayah kerjanya berada di 

bawah pengawasan Dinas kesehatan Kota Balikpapan mempunyai jumlah remaja yang cukup 

banyak yaitu: 3500 remaja bila di bandingkan dengan jumlah remaja di wilayah puskesmas 

lainnya yang berada di Kota Balikpapan. Berdasarkan laporan penjaringan anak sekolah pada 

program gizi Puskesmas Muara Rapak Tahun 2015 terdapat 45 Kasus Gizi kurang, dan 18 

Gizi lebih (over weight), serta 9 obesitas, untuk kejadian gizi kurang dan gizi lebih  banyak 

dialami  remaj putri  dibandingkan remaja putra Sedangkan kasus Ibu hamil yang menderita 

Kekurangan Energi Kronis (KEK) berjumlah 7 ibu hamil (PKM Muara Rapak, 2016). Jumlah 

Remaja yang dilaporkan pada profile Puskesmas Muara Rapakberjumlah remaja 3500 dan 

1357 yang diantaranya bersekolah di SMP Patra Dharrma 1 dan SMP Darussalam serta MTs 

Negeri 1.  

Untuk itulah penulis tertarik untuk menganalisa hubungan kebiasaan sarapan pagi 

dengan status gizi remaja di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak Balikpapan Tahun 2016. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan menggunakan Pendekatan 

kuantitatif dan dengan rancangan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua pelajar putri usia sekolah yang sedang mengikuti pendidikan SMP di wilayah 

Puskesmas Muara Rapak tahun 2016 yaitu sejumlah 680 orang. Kriteria inklusi penelitian ini 

adalah siswa yang sedang mengikuti pendidikan SMP yang berjenis kelamin perempuan, 

duduk di kelas 1- dan 3 (kelas 1 berusia 11-16 tahun merupakan awal remaja) dan bersedia 

menjadi responden. Sedangkan kriteria ekslusi adalah siswa yang tidak masuk atau sakit saat 

penelitian dilakukan.Jumlah sampel dalam penelitian adalah 252 sampel. Penetapan jumlah 

sampel dimana jumlah populasi kurang dari 10.000 dapat menggunakan rumus Notoatmojo 

(2005), dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 252 orang. 
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Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat adalah status gizi  remaja, 

variabel bebas kebiasaan sarapan pagi. Analisa dilakukan dengan analisis deskriptif yang 

dilanjutkan dengan analisis bivariat dengan menggunakan uji Chi Square (x2). 

 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Univariat 

Variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari kebiasaan sarapan pagi, dan status gizi 

remaja merupakan variabel terikat. Secara rinci gambaran kebiasaan sarapan pagi dan status 

gizi remaja dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebiasaan Sarapan Pagi dan Status 

Gizi Remaja 

Variabel Jumlah Prosentase 

    (n) (%) 

Kebiasaan Sarapan Pagi     

- Tidak 76 30.2 

- Ya 176 69.8 

Total 252 100.0 

Status Gizi Remaja     

- Kurang 17 6.8 

- Normal 177 70.2 

- Lebih 58 23.0 

Total 252 100.0 

 

Hasil analisis berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa remaja putri yang 

memiliki kebiasaan sarapan pagi yaitu sebanyak 176 orang (69,8,2%), dan sebanyak 76 

(30,2%) tidak memiliki kebiasaan sarapan pagi. Dan berdasarkan status Gizi remaja dapat 

diketahui dari 252 responden, sebagian besar memiliki status Gizi Normal yaitu sebanyak 

177 orang (70,2%). 

Analisa Bivariat 

Setelah dilakukan analisa univariat, selanjutnya dilakukan analisa bivariat dengan 

menggunakan uji statistik chi square (X2) dengan tingkat kepercayaan 95%.  
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Tabel 2. Analisis Hubungan Kebiasaan Sarapan Pagi Dengan Status Gizi Remaja 

Kebiasaan 

Sarapan Pagi 

Status Gizi Remaja     Jumlah 
P Value 

Kurang % Normal % Lebih % N % 

Tidak 10 13.2 53 69.7 13 17.1 76 100 0,016 

Ya 7 4.0 124 70.5 45 25.6 176 100   

Total 17   177   58   252     

 

Hasil penelitian mengenai hubungan kebiasaan sarapan pagi dengan status gizi remaja 

didapatkan bahwa dari 76 responden yang mengatakan tidak memiliki kebiasaan sarapan 

pagi, sebanyak 10 responden  (13,2%) memiliki status gizi kurang dan sebanyak 53 

responden (69,7 %) yang memiliki status gizi normal dan hanya 13 responden (17,1%) yang 

memiliki status gizi lebih, sedangkan dari 176 responden yang mengatakan memiliki 

kebiasaan sarapan pagi, hanya 7 responden (4,0%) yang memiliki status gizi kurang dan 

sebanyak 124 responden (70,5%) memiliki status gizi normal, serta sebanyak 45 responden 

(25,6%) yang memiliki status gizi lebih.  

Berdasarkan uji statistik diperoleh bahwa hasil nilai X2
hitung > X2

tabel (8,287 > 5,991)  

atau Pvalue = 0,016 pada α 5% sehingga nilai Pvalue lebih kecil daripada α. Hal ini artinya 

terdapat hubungan signifikan antara kebiasaan sarapan pagi dengan status gizi remaja di 

Kelurahan Muara Rapak Balikpapan tahun 2016. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian mengenai hubungan kebiasaan sarapan pagi dengan status gizi remaja 

didapatkan terdapat hubungan yang bermakna antara kebiasaan sarapan pagi dengan status 

gizi remaja (P>0,05). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa 

kebutuhan gizi pada saat sarapan dapat dipenuhi melalui jenis makanan yang baik. Sarapan 

dikatakan baik apabila makanan yang dikonsumsi mengandung zat gizi yang dibutuhkan 

anak. Sesuai dengan Depkes, 2005 menyebutkan hidangan saat sarapan pagi sebaiknya terdiri 

dari sumber zat tenaga, zat pengatur dan sumber zat pembangun dalam jumlah yang 

seimbang serta mengandung sepertiga kecukupan gizi dalam sehari.  

Sarapan dengan jenis makanan yang berkualitas baik dalam arti kandungan gizinya 

maka akan mampu membentuk status gizi yang baik. Solihin (2005) menyebutkan menu 

sarapan pagi sebaiknya lengkap dan mengandung semua unsur gizi yang dibutuhkan tubuh, 

karena sangat menentukan stamina tubuh pada siang hari. Berdasarkan hasil penelitian ini 

diketahui jenis makanan sarapan yang dikonsumsi anak diantaranya adalah nasi, sayur, telur, 
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roti dan susu. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Palulun, 2006 dengan hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara kebiasaan sarapan 

pagi anak sekolah dasar dengan status gizi anak di SD Negeri Koroulon (p<0,05). 

Penelitian yang dilakukan oleh Daniel menunjukkan bahwa hampir 50% remaja, 

terutama remaja yang lebih tua tidak sarapan. Penelitian lain membuktikan masih banyak 

remaja (89%) yang menyakini bahwa sarapan memang penting. Namun, mereka yang 

sarapan secara teratur hanya 60%. remaja putri melewatkan dua kali waktu makan dan lebih 

memilih kudapan. Sebagian besar kudapan bukan hanya hampa kalori, tetapi juga sedikit 

sekali mengandung zat gizi, selain itu juga dapat menganggu nafsu makan (Daniel 1997, 

dalam Arisman, 2004). 

Kesamaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berimplikasi bahwa 

sarapan pagi mempunyai peran penting terhadap terbentuknya status gizi anak. Sebelum 

mengawali hari, sarapan sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan, pentingnya sarapan 

juga untuk mengisi sumber energi sehingga kebutuhan energi terpenuhi sepanjang hari.  

Sarapan juga baik untuk menurunkan tingkat obesitas yang masih menjadi masalah 

gizi di Indonesia, remaja yang rutin sarapan setiap hari umumnya bisa menjaga porsi makan 

pada makan selanjutnya. Orang yang melewatkan sarapan pagi lebih cenderung cepat merasa 

lapar sehingga akan makan dengan porsi yang banyak ketika bertemu dengan makanan. Hal 

ini menyebabkan peningkatan kadar gula darah dan berat badan cepat naik. Lain halnya 

ketika seseorang yang sudah sarapan di pagi hari, karena ia akan mendapatkan kesetabilan 

metabolisme dan cenderung untuk tidak mengkonsumsi banyak kalori selama sepanjang hari. 

Selain itu jika seseorang sudah sarapan, maka besar kemungkinan ia tidak suka mengemil 

junk food secara berlebihan seperti permen dan soda sehingga mengurangi jumlah lemak 

perut dan mencegah kenaikan berat badan. 

SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

kebiasaan sarapan pagi dengan status gizi remaja di Kelurahan Muara Rapak Balikpapan 

tahun 2016 (Pvalue > 0,05).  Sehingga diharapkan kepada petugas kesehatan untuk 

meningkatkan promosi tentang pentingnya sarapan pagi dan kepada orang tua untuk perlunya 

memberikan dukungan kepada anaknya untuk membiasakan sarapan pagi setiap hari. 
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Abstract 

Adolescence is a dynamic phase of development in an individual's life. This is a transitional period in which 

individuals experience a transition from childhood to adulthood, marked by the acceleration of physical, mental, 

emotional and social development that takes place in the second decade of life. Rapid changes are likely to lead 

to problems related to the sexual, sexual and social attitudes of teenagers that can have an impact on health. 

Major health problems in adolescents today are related to drug abuse and increased risky sexual behavior. This 

study wanted to know the relationship between kissing and drug abuse with premarital sexual intercourse. The 

research method is an observational analysis with cross sectional approach. The data used is Biological Integrity 

and Behavior Survey data in 2013 with the number of subjects as many as 569 adolescents in Samarinda. 

Statistically, there is a relationship between kissing behavior (p: 0.0001, OR: 39,24) and drug abuse (p value: 

0,059; OR: 8,6). It is expected that efforts from all related parties to overcome premarital sexual behavior 

among adolescents. 

 

Keywords: kissing, drug abuse, premarital sexual intercourse  

 

Abstrak 

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. Masa ini 

merupakan masa transisi dimana individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa yang 

ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial yang berlangsung pada dekade 

kedua masa kehidupannya. Perubahan yang sangat cepat cenderung dapat menyebabkan masalah-masalah 

terkait kepribadian, seksual dan sosial remaja yang dapat berdampak pada kesehatan. Masalah kesehatan utama 

pada remaja dewasa ini antara lain terkait dengan penyalahgunaan napza dan peningkatan perilaku seksual 

beresiko. Penelitian ini ingin mengetahui hubungan antara perilaku berciuman dan penyalahgunaan NAPZA 

dengan hubungan seksual pranikah. Metode penelitian adalah analisis observasional dengan pendekatan potong 

lintang. Data yang digunakan merupakan data Survei Terpadu Biologis dan Perilaku tahun 2013 dengan jumlah 

responden sebanyak 569 remaja di kota Samarinda. Secara statistik terdapat hubungan antara perilaku 

berciuman (p: 0,0001, OR: 39,24) dan penyalahgunaan NAPZA (p: 0,059; OR: 8,6). Diharapkan upaya dari 

semua pihak yang terkait untuk mengatasi perilaku hubungan seksual pranikah di kalangan remaja. 

Kata Kunci: perilaku berciuman, penyalahgunaan NAPZA, hubungan seksual pranikah  
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PENDAHULUAN 

Menurut WHO (1975) yang dikutip oleh Population Reports (1995) definisi remaja 

sebagai pertumbuhan yang sangat cepat dari munculnya karakteristik seks sekunder menuju 

pada kematangan seksual dan reproduksi, proses perkembangan mental dan identitas dewasa 

dan masa transisi dari ketergantungan sosio-ekomomi menuju pada kebebasan yang relatif.  

Remaja merupakan target populasi yang penting dalam mempengaruhi kesehatan 

masyarakat secara global. Berdasarkan data WHO (2013), hampir 50% dari populasi di dunia 

merupakan penduduk berusia di bawah 25 tahun, dimana hampir 85% populasi remaja 

berada di Negara-negara berkembang di dunia. Bahkan di Negara-negara sub-sahara Afrika 

populasi penduduk berusia di bawah 15 tahun 5 kali lebih banyak dibandingkan penduduk 

berusia di atas 55 tahun. Pada tahun 2010 jumlah remaja umur 10-24 tahun sangat besar yaitu 

sekitar 64 juta atau 27,6%  dari jumlah Penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa  

(Sensus Penduduk, 2010). Hal ini mengakibatkan remaja lebih rentan terhadap masalah-

masalah kesehatan, terutama yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan reproduksi. 

Besarnya jumlah penduduk remaja menjadikannya obyek yang potensial untuk dijadikan 

“komoditi” para pelaku bisnis, termasuk bisnis peredaran NAPZA. 

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan 

seorang individu. Masa ini merupakan masa transisi dimana individu mengalami peralihan 

dari masa anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, 

mental, emosional dan sosial yang berlangsung pada dekade kedua masa kehidupannya. 

Perubahan yang sangat cepat cenderung dapat menyebabkan masalah-masalah terkait 

kepribadian, seksual dan sosial remaja yang dapat berdampak pada kesehatan. Masalah 

kesehatan utama pada remaja dewasa ini antara lain terkait dengan penyalahgunaan napza 

dan peningkatan perilaku seksual beresiko.  

Perubahan yang sangat cepat dalam perkembangannya menyebabkan remaja menjadi 

labil dan mudah dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan budaya yang didapatkannya dari luar, 

baik melalui media-media televisi maupun internet. Akibatnya sangat rentan terjadi 

akulturasi nilai-nilai moral dan budaya yang dilihatnya. Pergeseran nilai-nilai moral dan 

budaya mengakibatkan terjadinya pergeseran perilaku pada remaja. Hal ini dikarenakan masa 

remaja merupakan masa pencarian identitas diri, perilaku mereka cenderung mengikuti trend 

dan sangat dipengaruhi oleh pergaulan dengan teman sebaya. Masuknya budaya barat 
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melalui media-media seperti internet dan televisi membuat remaja berperilaku seperti remaja 

barat pada umumnya yang lebih bebas, termasuk dalam hal perilaku seksual.  

Perilaku seksual yang bebas cenderung diakibatkan oleh pergaulan remaja sekarang 

yang cukup memprihatinkan. Sikap remaja cenderung permisif (serba boleh) terhadap 

perilaku seks bebas, sehingga melakukannya pun sudah dianggap tak tabu lagi meskipun usia 

mereka masih belasan tahun. Akibatnya terjadi masalah-masalah kesehatan terkait dengan 

perilaku seks bebas seperti kejadian kehamilan pada remaja, abortus dan penyakit menular 

seksual. 

Hal ini sangat rentan menyebabkan terjadinya masalah-masalah kesehatan terkait 

organ reproduksi. Semakin muda umur remaja melakukan hubungan seksual, semakin besar 

resiko terjadinya penularan penyakit-penyakit infeksi melalui transmisi seksual. Hasil 

penelitian Finer (2003) menyatakan bahwa berdasarkan data survey remaja Amerika Serikat 

yang telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah sebesar 75% pada usia 20 tahun. 

Di Kanada, Garriguet (2005) melakukan analisis data National Longitudinal Survey of 

Children and Youth, didapatkan bahwa persentase remaja lelaki yang telah melakukan 

hubungan seksual sebelum menikah pada usia 14 – 15 tahun sebesar 12% dan remaja putri 

yang telah melakukan hubungan seksual di usia yang sama sebesar 13%.  

Guttmacher Institute (2010) menyatakan bahwa 3 dari 10 remaja putri di Sub-Sahara 

Afrika telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, sedangkan di Amerika Selatan 

sebesar hampir 1 per 4 remaja putri telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. 

Yip, dkk (2011) menyatakan bahwa 41,5% remaja di Hongkong telah melakukan hubungan 

seksual pranikah, dimana rata-rata usia pertama kali melakukan hubungan seksual yaitu 18 

tahun. Malaysia sebagai negara tetangga terdekat Indonesia dan juga menganut budaya timur 

yang ketat ternyata didapatkan bahwa 3,6% remaja telah melakukan hubungan seksual 

pranikah, dimana usia termuda yang telah melakukan hubungan seksual yaitu 13 tahun (4 %) 

dan usia terbanyak yang melakukan hubungan seksual pranikah yaitu sebesar 36%  

(Ahmadian dkk., 2013). 

Berdasarkan laporan Guttmacher Institute (Kost dan Henshaw, 2014) menyatakan 

bahwa pada tahun 2010 di Amerika Serikat terdapat 625.000 wanita yang berusia kurang dari 

20 tahun yang mengalami kehamilan, dimana 614.000 diantaranya berusia remaja (usia 15 – 

19 tahun) dan 11.000 merupakan remaja wanita berusia 14 tahun atau kurang. Selain itu, 

dilaporkan juga bahwa angka kejadian aborsi sebesar 14,7 dari 1000 remaja wanita, dengan 
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angka kejadian tertinggi di New York sebesar 32 kejadian aborsi per 1000 remaja wanita dan 

terendah di Utah sebesar 4 kejadian aborsi per 1000 remaja wanita.  

Pada infeksi menular seksual berdasarkan laporan Centre of Disease Control (CDC), 

pada tahun 2013 di Amerika Serikat pada penduduk berusia 15 – 24 tahun angka kejadian 

infeksi Chlamidya sebesar 446,6 per 100.000 penduduk, infeksi gonorrhea sebesar 106,1 per 

100.000 penduduk, infeksi sifillis primer dan sekunder sebesar 5,5 per 100.000 penduduk, 

dan infeksi sifillis kongenital sebesar 8,7 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara angka 

kematian kasar yang disebabkan oleh HIV/ AIDS di Amerika Serikat pada tahun 2010 

sebesar 2,7 per 100.000 penduduk, dimana pada usia 15 – 24 tahun sebesar 0,3 kematian per 

100.000 penduduk. 

Menurut Azinar (2013) proporsi remaja yang melakukan hubungan seksual di Kota 

Semarang sebesar 12,1%. Suwarni (2009) menyatakan bahwa 14,7% remaja SMA di 

Pontianak Kalimantan Barat telah melakukan intercourse (hubungan seks) pranikah. 

Berdasarkan data dari SDKI 2012, umur remaja Indonesia yang telah melakukan hubungan 

seksual pranikah berkisar antara 9 – 24 tahun. Prevalensi remaja yang belum menikah yang 

telah melakukan hubungan seksual sebesar 8,3 % laki-laki, dimana 4,5% diantaranya berusia 

15 – 19 tahun dan 14,6% merupakan remaja berusia 20 – 24 tahun. Sedangkan pada remaja 

perempuan prevalensi remaja yang telah melakukan hubungan seksual sebesar 1%, dimana 

0,7% diantaranya berusia 15 – 19 tahun dan 1,8% merupakan remaja berusia 20 – 24 tahun. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui hubungan antara perilaku berciuman dan 

penyalahgunaan NAPZA dengan hubungan seksual pranikah remaja di kota Samarinda 

berdasarkan data Survey Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) tahun 2013. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder 

Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) tahun 2013 dimana survei tersebut dirancang 

dengan desain studi potong lintang (cross sectional). Survei perilaku remaja dilakukan di 

lima kota, yaitu Yogyakarta, Tangerang, Pontianak, Samarinda dan Makassar. Dalam 

penelitian ini hanya menganalisis remaja yang ada di Kota Samarinda. Metode pengambilan 

sampel menggunakan metode Multistage Random Sampling.  

Perilaku berciuman dalam penelitian ini adalah perilaku berciuman bibir yang 

dilakukan oleh remaja, sedangkan hubungan seksual pranikah adalah melakukan hubungan 

seksual berupa penetrasi alat kelamin (intercourse) yang dilakukan remaja sebelum menikah. 

Populasi target pada penelitian ini adalah seluruh remaja siswa SMA di Kota Samarinda. Unit 
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sampling pada penelitian ini adalah remaja yang terpilih menjadi responden pada survey yaitu 

sejumlah 569 remaja. Alat pengumpul data berupa kuesioner survei perilaku pada remaja 

yang terdiri dari karakteristik remaja, perilaku seksual, dan penggunaan NAPZA. Analisis 

data menggunakan uji Chi Square.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis univariabel dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.  Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan Karakteristik, Perilaku Berciuman, 

Penyalahgunaan NAPZA, dan Hubungan Seksual Pranikah  

di Kota Samarinda Tahun 2013 

Variabel Frekuensi Prosentase (%) 

1. Umur  

 17 tahun ke bawah 

 Lebih dari 17 tahun 

 

420 

149 

 

73,8 

26,2 

2. Jenis Kelamin 

 Perempuan 

 Laki-laki 

 

290 

279 

 

51 

49 

3. Status Tinggal 

 Dengan Orang Tua 

 Tidak dengan orang tua 

 

423 

146 

 

74,3 

25,7 

4. Perilaku berciuman 

 Pernah  

 Tidak Pernah 

 

277 

292 

 

48,7 

51,3 

5. Penyalahgunaan NAPZA 

 Pernah 

 Tidak Pernah 

 

4 

565 

 

0,7 

99,3 

6. Hubungan Seksual Pranikah 

 Pernah Melakukan 

 Tidak Pernah Melakukan 

 

61 

508 

 

10,7 

89,3 

Total 569 100 

Sumber : STBP tahun 2013 

Dari tabel 1 terlihat bahwa usia responden terbanyak berusia setidaknya 17 tahun 

yaitu sebesar 73,8%, jenis kelamin perempuan sebesar 51%, dan 74,3% tinggal bersama 

orang tua. Dari 569 responden, didapatkan bahwa 51,3% pernah berciuman, hanya 0,7% yang 

pernah melakukan penyalahgunaan NAPZA, dan 10,7% telah melakukan hubungan seksual 

pranikah. Selanjutnya dilakukan analisis bivariat, berdasarkan hasil uji statistik dengan chi 

square didapatkan bahwa: 
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Tabel 2.  Hubungan Perilaku Berciuman dan Penyalahgunaan NAPZA dengan Hubungan 

Seksual Pranikah di Kota Samarinda Tahun 2013 

Variabel 

Hubungan Seksual 

Pranikah 
Total Nilai p 

OR 

(95% CI) Pernah Tidak 

Pernah 

Perilaku 

Berciuman 

 Pernah 

 

 

 Tidak 

Pernah  

 

 

59  

(21,3%) 

2  

(0,7%) 

 

 

218  

(78,7%) 

290  

(99,3%) 

 

 

277 

(100%) 

292 

(100%) 

0,0001 

 

39,24 

(9,49 – 162,4) 

Penyalahgunaan 

NAPZA 

 Pernah 

 Tidak 

Pernah  

 

 

2  

(50%) 

59  

(10,4%) 

 

 

2  

(50%) 

506  

(89,6%) 

 

 

4 

(100%) 

565 

(100%) 

0,059 

 

8,576 

(1,19 – 62,2) 

Total 61 

(10,7%) 

508 

(89,3%) 

569 

(100%) 

  

Sumber : STBP tahun 2013 

Dari tabel 2 terlihat bahwa dari 277 responden yang pernah melakukan ciuman, 

terdapat 59 (21,3%) responden yang telah melakukan hubungan seksual pranikah, sementara 

dari 292 responden yang tidak pernah melakukan ciuman terdapat 290 (99,3%) yang tidak 

pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Berdasarkan uji statistik didapatkan bahwa 

nilai p sebesar 0,0001 (α = 0,05) yang berarti bahwa secara statistik terdapat hubungan antara 

peilaku berciuman dengan hubungan seksual pranikah. Nilai OR didapatkan sebesar 39,24 

(95%CI: 9,49 – 162, 4), artinya bahwa remaja yang pernah melakukan ciuman akan berisiko 

39,24 kali lebih besar untuk melakukan hubungan seksual pranikah dibandingkan dengan 

remaja yang tidak pernah melakukan ciuman. 

Dari tabel 2 juga terlihat bahwa dari 4 orang responden yang pernah melakukan 

penyalahgunaan NAPZA terdapat 2 (50%) orang responden yang pernah melakukan 

hubungan seksual pranikah, sedangkan responden yang belum pernah menyalahgunakan 

NAPZA terdapat 506 (89,6%) orang yang tidak pernah melakukan hubungan seksual 

pranikah. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai p sebesar 0,059 (fischer exact test) 
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dengan nlai α sebesar 0,05, maka disimpulkan bahwa secara statistik tidak ada hubungan 

antara penyalahgunaan NAPZA dengan hubungan seksual pranikah pada remaja. Namun, jika 

dilihat dari OR yang sebesar 8,576 (95% CI: 1,19 – 62,2) maka terlihat OR yang cukup besar, 

artinya bahwa remaja yang pernah menyalahgunakan NAPZA berisiko 8,6 kali lebih besar 

untuk melakukan hubungan seksual pranikah dibandingkan dengan remaja yang belum 

pernah menyalahgunakan NAPZA. Tidak signifikannya nilai p mungkin dikarenakan 

kurangnya sampel pada kelompok remaja yang pernah melakukan penyalahgunaan NAPZA. 

Pada masa remaja, dorongan seksual yang dirasakan teramat besar, terutama 

mencapai puncaknya pada saat remaja menengah (14 – 17 tahun). Hal ini mendorong remaja 

untuk cenderung melakukan aktivitas seksual yang lebih aktif berupa sentuhan-sentuhan 

fisik, bahkan kadang-kadang hingga melakukan hubungan seksual. Sebagian besar dari 

mereka mempunyai sikap yang tidak mau bertanggung jawab terhadap perilaku seksual yang 

mereka lakukan. Semakin sering remaja melakukan perilaku seksual, risiko untuk melakukan 

hubungan seksual pranikah semakin besar. Beberapa aktifitas seksual yang sering dijumpai 

pada masa remaja yaitu sentuhan seksual, membangkitkan gairah seksual, seks oral, seks 

anal, masturbasi, hingga hubungan heteroseksual (Pangkahila dalam Soetjiningsih, 2004). 

Menurut Suryoputro (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual 

remaja meliputi (1) faktor internal (pengetahuan, aspek-aspek kesehatan reproduksi, sikap 

terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, perilaku, kerentanan yang dirasakan 

terhadap resiko, kesehatan reproduksi, gaya hidup, pengendalian diri, aktifitas sosial, rasa 

percaya diri, usia, agama, dan status perkawinan), (2) faktor eksternal (kontak dengan 

sumber-sumber informasi, keluarga, sosial-budaya, nilai dan norma sebagai pendukung sosial 

untuk perilaku tertentu). 

Besarnya prosentase remaja yang melakukan ciuman (bibir dengan bibir) mungkin 

disebabkan oleh adanya infiltrasi dan akulturasi budaya barat yang diadopsi oleh remaja dari 

media-media baik dari media televisi, majalah, maupun internet. Tingginya paparan terhadap 

media yang mengandung aspek-aspek pornografi merangsang remaja untuk meniru dan 

melakukan hal-hal tersebut. Anggapan bahwa berciuman merupakan hal yang biasa untuk 

dilakukan semakin berkembang di kalangan remaja. Hal ini terbukti dengan semakin 

besarnya proporsi remaja yang melakukan ciuman, seperti hasil penelitian Prihati (2014) 
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yang menyatakan bahwa remaja SMA/ SMK di Klaten yang pernah melakukan ciuman bibir 

sebesar 15% dan yang telah melakukan ciuman lidah dengan lawan jenis sebesar 9%. 

Menurut Pangkahila dalam Soetjiningsih (2004) sebagian kelompok remaja 

mengalami kebingungan untuk memahami tentang hal yang boleh dilakukan dan hal yang 

tidak boleh dilakukan olehnya, antara lain boleh atau tidaknya melakukan pacaran, 

melakukan onani, nonton bersama atau ciuman. Kebingungan ini menimbulkan suatu 

perilaku seksual yang kurang sehat di kalangan remaja. Akhirnya banyak remaja yang 

awalnya berniat hanya mencoba dan akhirnya karena desakan seksual yang teramat kuat di 

kala remaja mengakibatkan remaja tergoda untuk melakukan perilaku seksual yang lebih jauh 

hingga melakukan hubungan seksual (intercourse). 

Bentuk rangsangan seksual yang dilakukan remaja bermacam-macam. Beberapa 

bentuk rangsangan seksual yang dilakukan remaja antara lain: ciuman (kissing), ciuman leher 

(necking), meraba-raba tubuh lawan jenis, petting, seks oral, seks anal, dan melakukan 

hubungan seksual melalui intercourse (Suwarni, 2009; Prihati, 2004; dan Purwanto, 2016).  

Biasanya remaja memperlihatkan kemajuan yang konsisten dalam perilaku 

seksualnya. Dalam sebuah studi terhadap 452 remaja yang berusia 18 hingga 25 tahun 

tentang pengalaman seksual mereka ditemukan bahwa terdapat kemajuan dalam perilaku 

seksual mereka (Feldman, Turner, & Araujo, 1999 dalam Santrock, 2007). Ciuman 

mendahului perilaku mencumbu, dan mendahului hubungan seksual maupun seks oral. Untuk 

itulah, remaja yang telah pernah melakukan ciuman bibir cenderung untuk melakukan 

perilaku seksual yang lebih berisiko, bahkan hingga melakukan hubungan seksual/ koitus. 

Hal lain yang juga dapat menjadi faktor risiko terhadap kejadian hubungan seksual 

pranikah adalah faktor perilaku, antara lain perilaku seksual yang berisiko seperti berciuman 

dan melakukan rangsangan-rangsangan seksual, serta perilaku penyalahgunaan Napza dan 

alkohol (Mazengia dan Worku, 2009; Tiwari dkk, 2015; dan Ahmadian dkk, 2015). Menurut 

Baltazar, dkk (2016) menyatakan bahwa remaja melakukan penyalahgunaan NAPZA untuk 

memudahkan mereka dalam bergaul dan dalam hubungan dengan kekasih mereka cenderung 

untuk mencoba menggunakan NAPZA karena rasa penasaran dengan efek yang ditimbulkan 

jika mereka menggunakannya dalam hubungan seksual. 
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SIMPULAN  

Sebanyak 277 remaja (48,7%) yang pernah melakukan ciuman, 4 (0,7%) orang telah 

melakukan penyalahgunaan NAPZA, dan sebanyak 61 orang remaja (10,7%) yang telah 

pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Remaja yang pernah berciuman cenderung 

untuk lebih berisiko melakukan hubungan seksual pranikah dibandingkan dengan remaja 

yang belum pernah berciuman. Penyalahgunaan NAPZA juga meningkatkan risiko remaja 

dalam melakukan hubungan seksual pranikah. 

Masih tingginya prevalensi remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah perlu 

ditanggapi secara serius, bukan hanya oleh pemerintah namun juga kepada semua pihak yang 

terkait. Perlunya edukasi kesehatan tentang dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat 

hubungan seksual pranikah. Edukasi yang diberikan sebaiknya diberikan ke sekolah-sekolah, 

serta bekerja sama untuk membentuk peer group (kelompok sebaya) atau peer educator yang 

bisa saling memberikan informasi dan mengingatkan sesama temannya untuk tidak 

melakukan hubungan seksual pranikah. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk 

mengidentifikasi faktor lain yang mungkin berhubungan dengan perilaku hubungan seksual 

pranikah pada remaja, baik faktor internal maupun faktor eksternal dari remaja. 
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EFEKTIVITAS SENAM DIABETES MELITUS UNTUK MENURUNKAN KADAR 

KOLESTEROL PASIEN DIABETES MELITUS  
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Abstract  

Diabetes mellitus is a chronic disease caused by insulin resistence in the body or insulin relative deficiency that 

can lead to hyperglycemia. Checking up of cholesterol total is important to detection and preventing 

complication. The diabetes mellitus gymnastics for client with type 2 diabetes is used to control total cholesterol 

which is the risk factor of cardiovascular disease. The purpose of this research was to analyze the effectivity of 

diabetes mellitus gymnastics for decrease cholesterol total of client with type 2 diabetes in work area of Juanda 

Community Health Center in Samarinda. The design of this research was used pretest-posttest control group 

design. Sampel was 20 person and divide into two groups, taken by purposive sample technique. Diabetes 

mellitus gymnastics was done in three time a week for a month. The data was analized by using paired t-test and 

mann whitney test with significant p: <0.05. The analysis paired t-test showed that there was the difference of 

cholesterol mean between pre and post test in intervention group with p-value: 0,001. The results of the analysis 

Mann Witney test showed significant differences between the intervention and control group with p-value = 

0,003 (<0,05). Intervention The diabetes mellitus  gymnastic effective to decrease the cholesterol total for 

patient with type 2 diabetes mellitus.  

Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus, Diabetes Mellitus Gymnastics, Cholesterol Total. 

 

Abstrak  

Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang disebabkan resistensi insulin dalam tubuh atau defisiensi insulin 

yang menyebabkan hiperglikemia. Memeriksakan kadar kolesterol sangat penting untuk mendeteksi dan 

mencegah komplikasi. Senam diabetes mellitus untuk pasien diabetes mellitus tipe 2 digunakan untuk 

mengontrol kadar kolesterol total yang beresiko terjadinya penyakit jantung. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui efektivitas senam diabetes mellitus untuk menurunkan kadar kolesterol pasien diabetes tipe 2 

di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda. Design penelitian ini menggunakan pretest-posttest control 

group design.Sampel yang digunakan yaitu 20 orang yang dibagi dalam 2 kelompok dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Senam diabetes mellitus dilakukan selama 3 kali seminggu selama satu bulan. 

Analisa data menggunakan paired t test dan mann whitney test dengan signifikansi p:<0,05. Analisis 

menggunakan paired t-test menunjukkan adanya perbedaan rata-rata kadar kolesterol sebelum dan sesudah pada 

kelompok intervensi dengan p value : 0,001.  Hasil analisis mann whitney test menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antar kelompok intervensi dan kelompok kontrl dengan p value:0,003 (<0,05). Pemberian intervensi 

senam diabetes mellitus efektif untuk menurunkan kolesterol total pada pasien diabetes mellitus tipe 2. 

Kata Kunci: Diabetes Melitus Tipe 2, Senam Diabetes Melitus, Koleseterol Total 
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PENDAHULUAN 

Hiperglikemia adalah suatu kondisi medik berupa peningkatan kadar glukosa dalam 

darah melebihi batas normal. Hiperglikemia merupakan salah satu tanda khas penyakit 

diabetes  mellitus (DM), meskipun juga mungkin didapatkan pada beberapa  keadaan yang 

lain. WHO memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM di  Indonesia dari 8,4 juta pada 

tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta  pada tahun 2030. Laporan ini menunjukkan adanya 

peningkatan  jumlah penyandang DM sebanyak 2-3 kali lipat pada tahun 2035. Sedangkan 

International Diabetes Federation (IDF) memprediksi  adanya kenaikan jumlah penyandang 

DM di Indonesia dari 9,1 juta pada tahun 2014 menjadi 14,1 juta pada tahun 2035 

(PERKENI, 2016).  

Data menurut profil kesehatan provinsi Kalimantan Timur tahun 2016, menyatakan 

bahwa Diabetes mellitus masuk kedalam 10 besar penyakit morbiditas yang ada di 

Puskesmas. Morbiditas adalah agka kesakitan, dapat berupa angka insidensi maupun angka 

prevalensi dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu 

populasi dan pada kurun waktu tertentu. Morbiditas  berperan dalam penilaian terhadap 

derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah (Dinkes Provinsi Kaltim, 2016).  Jumlah klien 

DM yang melakukan kunjungan Puskesmas di wilayah Samarinda pada tahun 2014 tercatat 

sebanyak 8.997 kunjungan. Kunjungan Puskesmas untuk DM tipe 1 sebanyak 2.964 

kunjungan dan DM tipe 2 sebanyak 6.033 kunjungan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 

2015). Tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah kunjungan klien DM yaitu sebanyak 11.587 

kunjungan, untuk DM tipe 1 sebanyak 4.204 kunjungan dan untuk kunjungan DM tipe 2 

sebanyak 7.383 kunjungan (Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2016).  

Puskesmas Juanda menduduki 10 besar dengan jumlah kunjungan klien DM 

terbanyak di Wilayah Kota Samarinda. Jumlah kunjungan yang awalnya sebanyak 230 

kunjungan pada tahun 2014 mengalami peningkatan jadi dua kali lipat menjadi 469 pada 

kunjungan pada tahun 2016 (Puskesmas Juanda, 2016).  Jumlah  klien DM yang berkunjung 

ke Puskesmas Juanda Kota Samarinda dalam dua bulan terakhir  (Desember 2016 – Januari 

2017) berjumlah 72 klien. 

Resistensi insulin pada klien DM dapat menyebabkan intoleransi glukosa, 

peningkatan kadar trigliserida very low density lipoproteins (VLDL), penurunan kadar high 

density lipoproteins (HDL) dan hipertensi sehingga menjadi faktor risiko independen pada 

patogenesis aterosklerotik. Kadar kolesterol yang jelek pada klien DM berupa tingginya 



Buku Prosiding 

Seminar Nasional & Call For Papers 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 2017  107 
 

kadar trigliserida, kadar low density lipoproteins (LDL), rendahnya kadar HDL adalah faktor 

risiko yang paling kuat untuk terjadinya risiko aterosklerosis pada klien DM. Prevalensi 

hiperkolesterolemia pada DM adalah 2–3 kali lebih tinggi dibandingkan pada non DM  

(Temelkova & Hanefeld, 2004 dalam Tuminah, 2009).  

Penelitian George dan Kristi (2001) dalam Tandra (2007) menunjukkan latihan 

aerobik yang dilakukan selama lebih dari empat minggu dapat menurunkan kadar trigliserida 

pada anak-anak dan remaja yang mengalami kelebihan berat badan. Penelitian yang 

dilakukan Rashidlamir et al. (2012) pada 30 pasien wanita dengan DM yang berumur rata-

rata 51 tahun menunjukkan bahwa latihan aerobik yang dilakukan 3 kali dalam seminggu 

selama 1 bulan terbukti dapat meningkatkan kadar HDL dan menurunkan kadar LDL, 

trigliserida, total kolesterol dan BMI pada pasien DM (Rashidlamir et al., 2012). 

Olahraga yang dianjurkan untuk seseorang yang mengalami DM adalah aerobik low 

impact dan ritmis, misalnya seperti renang, jogging, bersepeda, dan senam disco. Latihan 

resisten statis seperti olahraga angkat besi tidak dianjurkan bagi klien yang mengalami DM. 

Senam diabetes merupakan gerakan senam yang penekanannya pada gerakan ritmik otot, 

sendi, vaskular dan saraf dalam bentuk peregangan dan relaksasi . Konsep gerakan pada 

senam sehat diabetes mellitus menggunakan konsep latihan ketahanan jantung paru 

(endurance) dengan mempertahankan keseimbangan otot kanan dan kiri (Kemenpora, 2010).  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai efektivitas 

senam diabetes mellitus  terhadap penurunan kadar kolesterol pasien diabetes mellitus di 

Puskesmas Juanda Samarinda. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain 

penelitian eksperimen semu (quasy-experiment). Prosedur  pemberian intervensi senam 

diabetes mellitus diberikan pada kelompok eksperimen yang akan dilaksanakan 3 kali dalam 

seminggu selama satu bulan (12 kali tatap muka), setiap pertemuan untuk intervensi 

berlangsung selama 60 menit, sedangkan kelompok kontrol diberikan intervensi kontrol 

berupa pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus dan kolesterol. Kemudian pada kedua 

kelompok diawali pretest dan setelah perlakuan selesai dilakukan pengukuran kembali  

(Nursalam, 2013).  

Desain penelitian ini sering dikenal dengan pretest-posttest control group design. 

Pengambilan sampel dalam penelitian  ini  menggunakan teknik Purposive sampling dengan 

besar sampel sebanyak 10 orang per kelompok,, maka total jumlah sampel yaitu 20 orang 
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yang dibagi dalam 2 kelompok. Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu responden yang 

tinggal di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda, mengikuti intervensi dari awal sampai 

akhir, berusia 40 sampai 65 tahun, memiliki IMT>23,00, tidak mengkonsumsi obat penurun 

kolesterol. Kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu: responden DM yang mengalami 

gangguan pada tulang dan sendi sehingga mengalami kesulitan untuk berolahraga, 

mendapatkan terapi suntik insulin. Pengukuran kadar kolesterol menggunakan alat pengukur 

kolesterol digital. Analisis bivariat yang digunakan paired t-test untuk mengetahui perbedaan 

kadar kolesterol pada masing-masing kelompok, kemudian untuk mengetahui perbedaan 

kadar kolesterol pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol menggunakan mann 

whitney test. 

HASIL PENELITIAN 

1. Karakteristik Responden 

Tabel 1 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin Dan Status 

Merokok Di Wilayah Kerja Puskesmas Juanda Samarinda  

September-Oktober 2017 

Karakteristik Frekuensi Persentase 

1.  Umur   

40-54 tahun  7 35,0 

55-64 tahun 10 50,0 

>65 tahun 3 15,0 

2.  Jenis Kelamin 
  

Laki-Laki 4 20,0 

Perempuan 16 80,0 

3.  IMT   

Berlebih (≥23,00) 4 20,0 

Obesitas I (25,00-29,90) 9 45,0 

Obesitas II (>30,00) 7 35,0 

4.  Status Merokok           

Merokok 3 15,0 

Tidak Merokok 17 85,0 

Total 20 100 

Sumber: Data Primer 2017 

 

Hasil analisis distribusi karakteristik responden pada tabel 1 berdasararkan umur 

diketahui sebagian besar berusia 55-64 tahun sebanyak 10 orang (50,0%), kemudian 

berdasarkan jenis kelamin sebagian besar adalah perempuan sebanyak 16 orang (80,0%). 

Data mengenai IMT sebagian besar berada pada obesitas I sebanyak 9 orang (45,0%) dan 
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data mengenai status merokok diketahui sebagian besar tidak merokok sebanyak 17 orang 

(85,0%). 

2. Perubahan Rata-Rata Kadar Kolesterol Sebelum dan Sesudah Pada    Kelompok Intervensi 

dan Kelompok Kontrol 

Tabel 2 Hasil Perubahan Kadar Kolesterol Sebelum Dan Sesudah Pada Kelompok 

Intervensi Dan Kontrol 

Responden  (Mean±SD) 
95% CI t ρ * 

   

Kontrol 

Intervensi 

14.70±6.49 

72.00±23.65 

10.05; 19.34 

 55.27; 89.12 
7.153 

9.650 
0.001 

0.001 

Sumber data primer 2017 

*p<0,05 Paired t-test 

Tabel 2 menunjukkan bahwa berdasarkan uji Paired t-test  terdapat perbedaan kadar 

kolesterol yang bermakna antara sebelum dan sesudah pada kelompok intervensi dengan nilai 

0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 95% (p<0,05). Pada kelompok intervensi terjadi 

penurunan kadar kolesterol ditandai dengan nilai t hitung (t=9,650)  sedangkan pada 

kelompok kontrol terjadi penurunan kolesterol dengan nilai t hitung (t=7,153). 

3. Perbedaan Perubahan Kadar Kolesterol Kelompok Intervensi dan Kelompok Kontrol 

Tabel 3 Hasil Perbedaan Perubahan Kadar Kolesterol Kelompok Intervensi dan Kelompok 

Kontrol 

Responden Jumlah Variabel Mean Z P* 

Kontrol 

Intervensi 

10 

10 

Kadar Kolesterol 14.45 

6.55 

-2.988 0,003 

Sumber data primer 2017 
 *p<0,05 Mann Whitney Test 

Tabel 3 menunjukan terdapat perbedaan rata-rata kadar kolesterol setelah intervensi 

yang bermakna antara kelompok intervensi yang mendapat senam diabetes mellitus dan 

kelompok kontrol yang tidak mendapatkan senam diabetes mellitus dengan hasil melalui uji 

Mann Withney test diperoleh angka signifikansi 0,003 (p<0,005) yang berarti ada perbedaan 

bermakna kadar kolesterol pada pasien diabetes melitus yang melakukan senam dan tidak. 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian pada tabel 1 menunjukkan bahwa terbanyak responden berada pada 

usia 55-64 tahun yaitu sebanyak 10 orang (50%). Resiko terjadinya penyakit DM tipe 2 

meningkat dengan bertambahnya usia, terutama usia diatas 40 tahun. Menurut Nugroho, 2000 

dalam Efendi dan Makhfudi, 2009 semua pasien DM tipe 2 termasuk dalam kelompok usia 

yang sama yaitu 40 – 65 tahun yang merupakan masa setengah umur. Faktor usia 
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berpengaruh terhadap kondisi kesehatan seseorang, hal ini terjadi karena semakin tua 

kemampuan mekanisme kerja bagian-bagian organ tubuh seseorang akan mengalami 

penurunan seperti absorbsi, sintesis dan ekskresi lemak akan mulai berkurang. Semakin lama 

usia organ tubuh bekerja maka semakin menumpuk pula kotoran-kotoran, dalam hal ini 

kolesterol yang menyertai aktivitas organ tubuh tersebut. Kadar kolesterol dapat mengalami 

peningkatan seiring dengan pertambahan usia. Beberapa ahli berpendapat bahwa semakin tua 

usia seseorang kemampuan aktivitas reseptor LDL mengalami penurunan dan menyebabkan 

LDL darah meningkat (Efendi dan Makhfudi 2009). Hasil penelitian ini mendukung teori 

bahwa seiring dengan bertambahnya usia, manusia mengalami penurunan fisiologis yang 

menurun dengan cepat setelah usia 40 tahun, dimana hal ini merupakan salah satu faktor 

terjadinya DM tipe 2. Penurunan fisiologis yang terjadi mempengaruhi penurunan fungsi 

endokrin pankreas untuk memproduksi insulin. 

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah perempuan 

dengan jumlah 16 orang (80,0%). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa penyakit DM tipe 2 lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-

laki. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki LDL tingkat trigliserida yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan laki-laki (Nurlaily, 2010). Wanita usia menopause, mempunyai kadar 

kolesterol total yang lebih rendah daripada laki-laki dengan usia yang sama, akan tetapi 

setelah menopause kadar kolesterol LDL pada wanita cenderung mengalami peningkatan 

(Nilawati, 2008). Peningkatan kadar lipid (lemak darah) pada perempuan lebih tinggi 

dibandingkan pada laki-laki, jumlah lemak pada laki-laki dewasa rata-rata berkisar antara 15 

– 20% dan berat badan total, dan pada perempuan sekitar 20 – 25% sehingga faktor risiko 

terjadinya DM pada perempuan 3 – 7 kali lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki yaitu 2 – 3 

kali (Nurlaily, 2010). 

Hasil penelitian pada tabel 1 menunjukkan terbanyak responden berada pada obesitas 

I sebanyak 9 orang (45,0%), ini menunjukkan responden memiliki berat badan berlebih atau 

obesitas. Kelebihan berat badan atau obesitas merupakan salah satu faktor resiko terjadinya 

DM tipe 2 yang pada taraf selanjutnya akan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner 

pada klien DM tipe 2. Orang gemuk memiliki kalori yang berlebihan. Konsumsi makanan 

yang banyak menyebabkan penimbunan jaringan lemak bawah kulit. Resistensi insulin akan 

terjadi, karena jaringan lemak yang menumpuk akan menghambat kerja insulin di jaringan 

tubuh dan otot sehingga glukosa tidak dapat di angkut ke dalam sel dan menimbun di dalam 

pembuluh darah dan glukosa darah akan meningkat (Candra, 2007). Menurut peneliti pada 
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seseorang dengan berat badan berlebih atau obesitas akan terjadi penumpukan jaringan lemak 

yang menyebabkan resistensi insulin. Resistensi insulin yang terjadi dalam jangka waktu 

lama secara tidak langsung akan mempengaruhi proses metabolisme lemak dalam tubuh yaitu 

percepatan katabolisme lemak disertai penurunan sensitivitas asam lemak dan trigliserida, hal 

ini yang menyebabkan klien DM cenderung memiliki kadar kolesterol dan lemak yang lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami DM. 

Hasil penelitian pada tabel 1 menunjukkan sebagian besar responden tidak merokok 

sebanyak 18 orang (85,0%). Menurut teori, kebiasaan merokok dapat menurunkan kadar 

HDL di dalam aliran darah dan membuat darah mudah membeku sehingga memperbesar 

kemungkinan terjadinya penyumbatan arteri, serangan jantung, dan stroke (Nilawati, 2008). 

Penelitian yang dilakukan oleh Lipid Research Programme Prevalence Study (dalam 

Nilawati, 2008) menunjukkan merokok 20 batang atau lebih per hari mengakibatkan 

penurunan HDL sekitar 11% untuk lakilaki dan 14% untuk perempuan. Merokok dapat 

menyebabkan terjadinya trombosis pada pembuluh koroner yang sudah menyempit. Merokok 

terbukti dapat meningkatkan kadar LDL dalam darah dan menurunkan kadar HDL. Hasil 

penelitian didapatkan bahwa seluruh responden sebagian besar tidak  merokok dalam 

penelitian ini maka salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profil lipid dan memperburuk 

kondisi klien DM tipe 2 dapat dihindari, karena dengan merokok dapat meningkatkan kadar 

LDL dan menurunkan kadar HDL. Kadar kolesterol yang tidak dikontrol dengan baik dalam 

jangka waktu tertentu akan menyebabkan terjadinya komplikasi-komplikasi yang lebih serius 

pada klien DM tipe 2. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa berdasarkan uji Paired t-test  terdapat perbedaan kadar 

kolesterol yang bermakna antara sebelum dan sesudah pada kelompok intervensi dengan nilai 

0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 95% (p<0,05).  Tabel 3 menunjukan terdapat 

perbedaan perubahan kadar kolesterol yang bermakna antara kelompok intervensi yang 

mendapat senam diabetes mellitus dengan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan senam 

diabetes mellitus  dengan hasil melalui uji Mann Withney test diperoleh angka signifikansi 

0,003 (p<0,005) yang berarti ada perbedaan bermakna kadar kolesterol pada pasien diabetes 

mellitus yang melakukan senam dan tidak. 

Efektivitas senam diabetes mellitus terhadap kadar kolesterol dapat dilihat pada 

penurunan rata-rata kadar kolesterol pada kelompok intevensi, selain itu ada perbedaan antara 

kelompok intervensi yang melakukan senam disbanding dengan kelompok kontrol yang tidak 

senam. Menurut Suryanto (2009), senam sehat diabetes mellitus merupakan jenis senam 
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aerobic low impact yang penekanannya pada gerakan ritmik otot, sendi, vaskuler dan saraf 

dan dalam bentuk peregangan dan relaksasi. Konsep gerakan menggunakan konsep latihan 

ketahanan jantung, paru (endurance) dengan mempertahankan keseimbangan otot kanan dan 

kiri (Kemenpora, 2010). Hal ini sesuai dengan anjuran dari PERKENI (2011) yang 

menyatakan latihan jasmani yang dianjurkan pada klien DM berupa latihan jasmani yang 

bersifat endurans (aerobik) untuk meningkatkan kardiorespirasi seperti jalan kaki, bersepeda 

santai, jogging, dan berenang (PERKENI, 2011). Aktivitas yang dilakukan secara teratur 

dapat menurunkan kolesterol LDL, menaikkan HDL dan mengurangi berat badan (Nilawati, 

2008). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rashidlamir et al. 

(2012) pada 30 pasien wanita dengan DM tipe 2 yang berumur rata-rata 51 tahun yang 

menunjukkan bahwa latihan aerobik yang dilakukan 3 kali dalam seminggu selama 1 bulan 

terbukti dapat meningkatkan kadar HDL dan menurunkan kadar LDL, trigliserida, total 

kolesterol dan BMI pada pasien DM tipe 2. Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang telah 

dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh senam sehat diabetes mellitus 

terhadap kadar koesterol total pasien DM tipe 2. Senam sehat diabetes mellitus juga dapat 

menurunkan faktor risiko kejadian penyakit vaskuler pada klien DM tipe 2, karena kolesterol 

total  berperan dalam pembentukan aterogenesis. Pada penelitian ini ditemukan penurunan 

kadar kolesterol total darah sebelum dan setelah dilakukan intervensi senam sehat diabetes 

mellitus selama 4 minggu. Senam sehat melitus selain menurunkan koleterol total juga 

memberikan pengaruh yang baik terhadap denyut jantung dan tekanan darah. 

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

 Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, sehingga hasil 

penelitian ini belum bisa mewakili seluruh pasien Diabetes Melitus. Penulis belum bisa 

membatasi variabel perancu lain sehingga masih banyak faktor yang mempengaruhi 

penurunan kadar kolesterol pada pasien Diabetes Mellitus. 

 

SIMPULAN  

Analisis dengan menggunakan paired  t–test didapatkan adanya perbedaan rata-rata 

kolesterol total yang bermakna antara sebelum dan sesudah intervensi senam diabetes 

mellitus pada kelompok intervensi dengan nilai p value: 0,001 (<0,05). Selain itu, dengan 

analisis mann whitney test diperoleh angka signifikansi 0,003 (p<0,005) yang berarti ada 
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perbedaan bermakna kadar kolesterol pada pasien diabetes mellitus yang melakukan senam 

dan tidak. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan membatasi faktor lain yang 

mempengaruhi penurunan kadar kolesterol sehingga variabel perancu dapat dikurangi. 
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Abstract 

Exclusive breastfeeding is the best food for infants because it contains almost all of the nutrients needed by 

infants. Giving exclusive breast feeding can influencing the development of children, including language 

development. The aim of the this research is to tell the the relationship of giving exclusive breastfeeding with 

language development for pre-school children in Samarinda city. Research design is a correlation study using 

cross sectional approach. The sampling method is stratified random sampling technique. The number of sample 

is 101 student of kindergarten of  Samarinda City. The result of the research indicates that there is a relationship 

of giving exclusive breast feeding with language. The result of Chi square  correlation test shows that the 

corellation is significance while significance rate is 0,007(p< 0,05), OR =3,4,(CI 95% = 1.460-7.919). 

Key Word: Exclusive breastfeeding, language development 

 

Abstrak 
 

ASI  eksklusif merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi. 

Pemberian ASI eksklusif berperan dalam perkembangan anak, salah satunya perkembangan bahasa. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pemberian ASI eksklusif terhadap perkembangan bahasa anak usia 

pra sekolah di Kota Samarinda. Desain penelitian yang digunakan adalah studi korelasional dengan pendekatan 

cross sectional. Cara pengambilan sampling adalah tehnik acak terstratifikasi (stratified random sampling). 

Jumlah sampel yang digunakan adalah 101 siswa PAUD di Kota Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan bahasa anak usia pra sekolah. 

Berdasarkan uji korelasi Chi Square menunjukkan hubungan tersebut signifikan dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,007 (p < 0,05), OR =3,4,(CI 95% =1.460-7.919). 

Kata kunci : ASI eksklusif, perkembangan bahasa  
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PENDAHULUAN  

Pengertian ASI eksklusif adalah pemberian ASI bagi bayi dari ibu susu tanpa 

pemberian cairan tambahan atau makanan padat lain, kecuali sirup yang berisi vitamin, 

suplemen mineral atau obat. ASI membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

optimal serta melindungi terhadap penyakit (Kemenkes RI, 2014). 

ASI eksklusif menjadi makanan terbaik yang harus diberikan kepada bayi karena di 

dalamnya terkandung hampir semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Bayi berusia 0-6 

bulan membutuhkan ASI secara eksklusif, karena pencernaan bayi belum mampu untuk 

mendapat makanan tambahan, selain itu komposisi ASI sangat berbeda dengan susu formula 

sehingga susu formula tak dapat menggantikan ASI, hal ini menunjukkan bahwa ASI 

merupakan makanan yang tepat dan terbaik bagi bayi (Yuliarti, 2010).  

  Kemampuan berbahasa merupakan indikator seluruh perkembangan anak, karena 

kemampuan berbahasa sensitive terhadap keterlambatan atau kelainan pada sistem lainnya, 

seperti kemampuan kognitif, sensori motor, psikologis, emosi dan lingkungan di sekitar anak. 

Rangsangan sensoris yang berasal dari pendengaran dan penglihatan, penting dalam 

perkembangan bahasa (Soetjiningsih, 2012). 

  Perkembangan bahasa pada usia dibawah 5 tahun (balita) berkembang secara pesat. 

Keterlambatan bahasa pada periode ini, dapat menimbulkan berbagai masalah dalam proses 

belajar di usia sekolah. Anak yang mengalami keterlambatan bicara dan bahasa beresiko 

mengalami kesulitan belajar, kesulitan membaca dan menulisakan menyebabkan pencapaian 

akademik yang kurang secara menyeluruh, hal ini dapat berlanjut sampai usia dewasa muda 

(Dewi,2009). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan perkembangan adalah dengan pemberian ASI 

eksklusif yang merupakan makanan yang terbaik bagi bayi karena mengandung semua zat 

gizi dalam jumlah dan komposisi yang ideal yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, terutama pada umur 0 sampai 6 bulan. 

Hal ini sesuai dengan hasil riset Triyani, dkk (2014)  yang menyebutkan  bayi yang 

mendapatkan ASI eksklusif ≥ 4  bulan memiliki perkembangan yang normal. Senada dengan 

Triyani, Nurjannah (2015) menyebutkan  anak yang tidakmendapatkan ASI eksklusif 

menunjukkan perkembangan bahasa yang kurang. 

  Faktor yang mempengaruhi terhambatnya perkembangan anak salah satunya adalah 

rendahnya perhatian orang tua terhadap asupan gizi anak.Orang  tua cenderung kurang 

memperhatikan pola asuh makan pada bayi karena faktor ketidaktahuan terhadap pentingnya 



Buku Prosiding 

Seminar Nasional & Call For Papers 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 2017  117 
 

ASI eksklusif bagi tumbuh kembang bayi.Pemberian  susu formula sangat dibatasi agar bayi-

bayi generasi penerus bisa mendapatkan makanan terbaik yaitu (ASI) Air Susu Ibu (Roesli, 

2008). 

Hasil riset Chasanah (2013) menyebutkan bayi yang mendapatkan ASI lebih dari 12 

bulan berpeluang memiliki perkembangan bahasa yang baik, senada dengan Chasanah, 

Laventakou (2013) juga menyebutkan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif lebih dari 6 

bulan memiliki perkembangan bahasa yang baik. 

Di Indonesia penelitian terkait perkembangan balita sudah banyak dilakukan, namun 

penelitian dengan melihat riwayat pemberian ASI eksklusif dengan kemampuan 

perkembangan bahasa anak belum banyak dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka penting 

dilakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian ASI terhadap perkembangan bahasa anak 

usia pra sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pemberian ASI eksklusif 

dan menganalisis hubungan pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan bahasa anak usia 

pra sekolah.   

 

METODE PENELITIAN  

  Penelitian ini menggunakan desain analitik  kuantitatif  dengan pendekatan cross 

sectional study. Lokasi penelitian dipilih secara purposive yaitu wilayah kerja Puskesmas 

Mangkupalas Kota Samarinda, dipilih dengan pertimbangan berdasarkan prevalensi balita 

yag mengalami gangguan perkembangan bahasa tertinggi di wilayah kerja Puskesmas 

Mangkupalas. Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli- Agustus 2016.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak berusia 3-5 tahun 

dan bersekolah di PAUD wilayah kerja Puskesmas Mangkupalas. Penentuan  sampel 

dilakukan dengan tehnik stratified random sampling yaitu tehnik acak stratifikasi dengan 

mengambil sampel secara acak dan jumlah sampel sebanyak 101 responden. Responden 

penelitian adalah ibu dan siswa PAUD dari sampel terpilih.  

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner serta 

observasi perkembangan bahasa anak. Data primer terdiri atas karakteristik ibu, karakteristik 

anak dan perkembangan bahasa anak serta riwayat pemberian ASI pada anak. Perkembangan 

bahasa diukur dengan menggunakan instrumen  lembar observasi DDST (Denver 

Development Screening Test). Riwayat pemberian ASI dikaji dengan menggunakan 

kuesioner. Data sekunder diperoleh dari pihak sekolah berupa data biodata diri anak serta 

kemampuan berbahasa anak.  
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Kuesioner dan lembar observasi DDST yang digunakan tidak dilakukan uji validitas 

dan reliabilitas sebelumnya, dikarenakan pertanyaan dalam kuesioner hanya 1 sementara 

lembar observasi DDST merupakan instrumen baku dari Kemenkes guna  mengukur 

perkembangan balita.  

 Perkembangan bahasa anak diukur dengan menggunakan instrumen lembar observasi 

DDST dengan kriteria penilaian normal jika tidak ditemukan adanya kegagalan atau 

keterlambatan perkembangan, abnormal jika ditemukan 2 atau lebih  kegagalan (2 failure)  

atau 1 keterlambatan (1Caution). Pengukuran perkembangan dengan lembar DDST 

digunakan sesuai dengan usia anak berdasarkan tanggal lahir anak. 

 Data yang telah dikategorikan dan diubah dalam bentuk indeks diolah dengan 

menggunakan program software statistic. Analisis deskriptif digunakan untuk 

mengidentifikasi karakteristik keluarga (usia ibu, tingkat pendidikan ibu, pekerjaan ibu dan 

jumlah anak yang dimiliki), karakteristik anak (usia anak, riwayat ASI eksklusif), 

perkembangan bahasa anak. Analisis data dilakukan dengan uji Chi Squareuntuk mengetahui 

hubungan pemberian ASI eksklusif  terhadap perkembangan bahasa anak usia pra sekolah. 

 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Ibu  

 Sebagian besar ibu berusia 31-40 tahun yakni sebanyak 50,5%. Sebagian besar orang 

tua berpendidikan SD- SMP yakni sebanyak 51,4% dan  berprofesi sebagai ibu rumah tangga, 

yakni sebanyak 65,3%, serta memiliki jumlah anak 2-3 orang yakni sebanyak 63,4%. 
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Tabel 1. Data Karakteristik Ibu berdasar Usia, Pendidikan, Pekerjaan dan Jumlah Anak yang 

Dimiliki  Orang Tua Di PAUD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Data Karakteristik Anak Berdasar Usia Dan Pemberian ASI Eksklusif  

Karakteristik Frekuensi Prosentase  

Usia  

3 tahun 
4 tahun 

5 tahun  

Total 

 

1  
 5  

 95  

101 

 

1 
5 

94 

          100% 
ASI Eksklusif 

Ya 

Tidak  

Total 

 

42  

59  

101  

 

58,4 

41,6 

100 % 
 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa usia siswa terbanyak adalah 5 tahun, yakni 94 %. 

Sebagian besar siswa tidak mendapatkan ASI eksklusif yakni sebanyak 58,4%.  

 

 

 

 

Karakteristik Frekuensi Prosentase 

Usia  
≤20 tahun 

21-30 tahun 

31-40 tahun 
Total  

 
5  

45  

51  
101  

 
5,0 

44,6 

50,5 
100%  

Pendidikan  

SD-SMP 

SMA 

Perguruan tinggi 

Total  

 

52  

35  

14  

101  

 

51,5 

34,7 

13,9 

100 % 
Pekerjaan  

IRT 

PNS 
Wiraswasta 

Swasta 

Total  

 

66  

8  
16  

11  

101  

 

65,3 

7,9 
15,8 

10,9 

100 % 
Jumlah anak  

1anak 

2-3 anak 

4-5 anak 

Total 

 

21  

64  

16  

101  

 

20,8 

63,4 

15,8 

100 % 
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Tabel 3. Perkembangan Bahasa Anak 

Perkembangan Bahasa Frekuensi Prosentase 

Abnormal 

Normal  

46 

55 

45.5 

54,5 

Total 101 100 % 

Dari tabel diatas diketahui sebagian besar siswa memiliki perkembangan bahasa yang normal, 

yakni sebanyak 54,5 %.  

Tabel 4. Analisis Pemberian ASI eksklusif dan Perkembangan Bahasa Anak 

  

Analisa hubungan pemberian ASI eksklusif  dengan perkembangan bahasa dengan 

menggunakan uji Chi Square didapatkan nilai p value sebesar 0,007 <α ( 0,05), hal ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan 

bahasa. Hasil analisa OR didapatkan sebesar 3,4 (CI 95 % = 1.460 -7.919) hal ini 

menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan ASI eksklusif berpeluang 3 kali lebih besar 

mengalami perkembangan bahasa yang normal sesuai usianya dibanding anak yang tidak 

mendapatkan ASI eksklusif.  

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan mayoritas ibu berusia 21-30 tahun, 

berpendidikan SD-SMP, sebagai ibu rumah tangga, memiliki anak berjumlah 2-3 orang dan 

tidak memberikan ASI eksklusif. Latar belakang inilah yang mempengaruhi pemberian ASI 

eksklusif pada anak, menurut hasil penelitian Nasution dkk (2016) menyebutkan tingkat 

pendidikan ibu berpengaruh terhadap pemberian ASI eksklusif, sementara hasil riset 

Kusumastuti (2014) menyebutkan jumlah anak berpengaruh terhadap pemberian ASI 

eksklusif.  

Penerapan pemberian ASI eksklusif di Samarinda menurut Zulaikha dan Ramadhani 

(2017) dipengaruhi oleh pengetahuan ibu mengenai ASI eksklusif serta dukungan suami 

sementara tingkat pendidikan ibu dan pekerjaan tidak berpengaruh terhadap pemberian ASI 

eksklusif. Windiani dan Putra (2015) menyebutkan banyaknya ibu yang tidak 

memberikanASI eksklusifpadaanaknyakarenasebagianbesaribumerasa ASI saja tidak dapat 

Pemberian 

ASI Eksklusif 

PerkembanganBahasaAnak P value Confident Interval 

Normal Abnormal 

N % N % 
OR CI 95 

% 

Ya  30 71.4 12 28.6  

0,007 

 

3.400 

 

1.460 -7.919 Tidak  25 42.4 34 57.6 

Jumlah 55 54.5 46 45.5 
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memenuhi kebutuhan anak dikarenakan sang anak selalu rewel, ditunjang dengan tingkat 

pendidikan dari ibu, sehingga ada kecenderungan ibu memberikan makanan pendamping ASI 

serta menganggap bayi tidak cukup mendapatkan asupan makanan hanya dari ASI saja 

sampai umur 6 bulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak usia pra sekolah yang memiliki 

perkembangan bahasa  normal sebesar 54,5% dan perkembangan bahasa abnormal sebesar 

45,5 %. Sehingga kesimpulannya sebagian besar anak memiliki perkembangan bahasa yang 

normal. MenurutSoetjiningsih (2012) perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor, 

seperti stimulasi, kasih sayang, ganjaran/hukuman, lingkungan, motivasi belajar anak, 

stabilitas rumah tangga, pendapatan orang tua, tingkatgizi dan tingkat pengetahuan orang tua. 

Kemampuan berbahasa merupakan indikator seluruh perkembangan anak, karena 

kemampuan berbahasa sensitive terhadap keterlambatan atau kelainan pada sistem lainnya, 

seperti kemampuan kognitif, sensori motor, psikologis, emosi dan lingkungan di sekitaranak. 

Rangsangan sensoris yang berasal dari pendengaran dan penglihatan, penting dalam 

perkembangan bahasa (Soetjiningsih, 2012). 

Hasil analisis dengan menggunakan uji Chi Square didapatkan bahwa terdapa 

thubungan yang bermakna, dengan p value sebesar 0.004 yang berarti bahwa kedua variabel 

mempunyai hubungan yang bermakna karena nilai p value < 0,05 yang artinya ada hubungan 

antara pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan bahasa anak usia pra sekolah dengan 

nilai OR sebesar 3, 4 (CI 95  % 1,460- 7,919). Hal menunjukkan bahwa anak yang 

mendapatkan ASI eksklusif berpeluang 3 kali lebih besar untuk memiliki perkembangan 

bahasa normal sesuai usianya.  

Hubungan yang bermakna antara pemberian ASI dengan perkembangan bahasa ini 

didukung oleh penelitian Lestari (2017) dan Chasanah (2013), yang menyebutkan ada 

pengaruh antara lama pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan bahasa anak usia pra 

sekolah. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa riwayat ASI eksklusif dapat digunakan 

untuk memprediksi perkembangan bahasa anak. 

Pemberian ASI eksklusif dapat mempengaruhi perkembangan karena ASI mempunyai 

kandungan yang baik untuk perkembangan anak selain itu pemberian ASI  juga dapat 

menjadi stimulasi untuk perkembangan anak. Trisnowaty, Lestari (2012) menyebutkan 

bahwa anak yang mendapatkan ASI eksklusif memiliki perkembangan bahasa sesuai dengan 

usianya. Hal ini dikarenakan pada saat menyusui anak dan ibu berinteraksi sehingga 

membentuk kedekatan antara ibu dan anak. 
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Hal ini sesuai teori yang dikemukakan oleh Diah (2012), bahwa keuntungan dari 

pemberian ASI eksklusif adalah bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang 

sesuai dengan umur, terbentuknya ikatan batin yang kuat, serta meminimalkan resiko bayi 

terserang penyaki tpencernaan, pernafasan dan lain-lain. 

Senada dengan Diah, Triyani dkk (2014) menyebutkan bahwa balita dengan riwayat 

lama pemberian ASI Eksklusif tidak lebih dari 4 bulan mempunyai risiko 7 kali lebih besar 

untuk mengalami perkembangan yang menyimpang dibandingkan dengan anak yang diberi 

ASI lebihdari 4 bulan. Sedangkan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang 

mendapatkan ASI eksklusif berpeluang 3 kali lebih besar mencapai perkembangan bahasa 

yang normal sesuai usianya hal ini disebabkan karena perkembangan bahasa anak  usia pra 

sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh pemberian ASI eksklusif namun juga dipengaruhi oleh 

faktor lain misalnya pengetahun orang tua mengenai perkembangan anak, stimulasi serta 

kasih sayang orang tua, namun faktor- faktor lain tersebut tidak termasuk dalam penelitian ini 

sehingga tidak menutup kemungkinan anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif juga dapat 

mencapai perkembangan yang normal sesuai usianya. 

 

SIMPULAN  

 Sebagian besar siswa PAUD di wilayah kerja Puskesmas Mangkupalas Kota 

Samarinda berusia 5 tahun (94 %) tidak mendapatkan ASI eksklusif (58,4%). Berdasarkan 

hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa PAUD di wilayah kerja 

Puskesmas Mangkupalas memiliki perkembangan bahasa yang normal (54,5%). Terdapat 

hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan bahasa  anak usia pra 

sekolah di PAUD wilayah kerja Puskesmas Mangkupalas Kota Samarinda ( p= 0,004) dan 

nilai OR = 3,4( CI 95% = 1,460- 7,919). 

 Dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak sekolah dan keluarga 

dalam mengidentifikasi dan mendeteksi munculnya gangguan perkembangan bahasa pada 

anak sehingga dapat cepat teratasi dan dilakukan pencegahan agar gangguan perkembangan 

bahasa tidak menetap di tahapan usia anak selanjutnya. Bagi Puskesmas Mangkupalas hasil 

penelitian ini dapat menjadi masukan mengenai cakupan pemberian ASI eksklusif serta 

mengidentifikasi kondisi perkembangan bahasa serta mengatasi munculnya gangguan 

perkembangan bahasa anak usia pra sekolah di wilayah kerja Puskesmas Mangkupalas Kota 

Samarinda.   
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Abstract 

 
The disobedience of diabetes mellitus patients in performing self-care could both worsen their conditions and 

trigger more complications, one of them  is diabetic foot. Type-2 diabetes mellitus patients have a 15% risk of 

diabetic foot ulcer in their life and 70% risk of recurrence in 5 years. This study aims to determine the 

relationship between self-care with diabetic foot risk in patients with type 2 diabetes mellitus. 

Type of correlational analytic research with cross sectional approach. Respondents were 68 people taken by 

purposive sampling. Self-care is measured by using the Summary of Diabetes Mellitus Self Care Activies 

(SDSCA) questionnaire while the risk of diabetic foot is taken through diabetic foot diabetic screening screening 

with Inlow's 60 second diabetic foot Screening Tools from the Canadian Association of Wound Care. 

The result of analysis with pearson showed there was correlation between self care with diabetic foot risk (p 

value 0,032) with correlation value -0,26. Therefore, it is expected that nurse as educator and motivator can 

improve and empower patient and family in improving self care activities to prevent the risk of diabetic foot. 

 

Keyword : diabetes mellitus, self care, diabetic foot risk 

 

 

 
Abstrak 

 

Adanya perilaku kepatidakpatuhan pasien diabetes melitus dalam melakukan perawatan diri dapat memperburuk 

status kesehatannya dan memicu terjadinya komplikasi, salah satunya kaki diabetik. Pasien DM tipe 2 memiliki 

resiko 15% terjadinya ulkus kaki diabetik pada masa hidupnya dan 70% beresiko mengalami kekambuhan 

kembali dalam 5 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perawatan diri dengan 

resiko kaki diabetik pada pasien diabetes melitus tipe 2. 

Jenis penelitian analitik korelasional dengan pendekatan cross sectional. Responden berjumlah 68 orang yang 

diambil secara purposive sampling. Perawatan diri diukur dengan mengguakan kuesioner Summary of Diabetes 
Melitus Self Care Activies (SDSCA) sedangkan resiko kaki diabetik diambil melalui pemeriksaan skrining 

resiko kaki diabetik dengan Screening Tools Inlow’s 60 second diabetic foot dari Canadian Association of 
Wound Care.  
Hasil analisis dengan pearson menunjukkan ada hubungan antara perawatan diri dengan resiko kaki diabetik (p 

value 0,032) dengan nilai korelasi -0,26. Oleh karena itu diharapkan perawat sebagai edukator dan motivator 

dapat meningkatkan dan memberdayakan pasien dan keluarga dalam meningkatkan kegiatan perawatan diri 

guna mencegah terjadinya resiko kaki diabetik. 

 
Kata kunci : diabetes melitus, perawatan diri, resiko kaki diabetik  
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PENDAHULUAN 

 

Kondisi urbanisasi dan modernisasi mengakibatkan meningkatnya prevalensi penyakit 

degeneratif, salah satunya diabetes melitus. International Diabetes Federation  mencatat  

pada tahun 2013 terdapat 382 juta orang di dunia yang menderita diabetes melitus, 

diantaranya terdapat 175 juta yang belum terdiagnosis dan terancam secara progresif menjadi 

komplikasi tanpa disadari akibat tanpa pencegahan. Data pada tahun tersebut diperkirakan 

akan meningkat menjadi 592 juta orang yang akan menderita diabetes melitus di tahun 2035 

(Pusdatin Kemenkes RI, 2014). Penyakit ini juga merupakan penyebab kematian sekitar 1,5 

juta penduduk atau 4% dari total kematian akibat penyakit kronis di dunia (WHO, 2016).  

Di Indonesia pada tahun 2013 terdapat sekitar 12 juta penduduk yang mengalami 

diabetes melitus dan diantaranya hanya 3 juta orang yang terdiagnosis (Pusdatin Kemenkes 

RI, 2014). Penyakit ini mengakibatkan 6% kematian dari total penyakit kronis, yaitu sekitar 

93 ribu orang dan sebanyak 7,3% terjadi pada wanita (WHO, 2016). Hasil Riskesdas (2013) 

menunjukkan prevalensi diabetes melitus di Indonesia meningkat dari 1,1% menjadi 2,1 % 

dibanding pada tahun 2007. Begitu pula di Provinsi Jawa Barat terjadi peningkatan prevalensi 

menjadi 2% pada tahun 2013. Di Kota Bandung penyakit ini juga menempati 10 besar pola 

penyakit yang terbanyak di rawat inap di rumah sakit (Profil Kesehatan Kota Bandung, 

2015). Salah satu puskesmas yang memiliki jumlah pasien diabetes melitus terbanyak dikota 

Bandung adalah Puskesmas Garuda dengan Case Fatality Rate sebesar 5,7% (Laporan 

Tahunan Puskesmas Garuda, 2015).  

Adanya perilaku ketidakpatuhan pasien diabetes melitus dalam melakukan perawatan 

dirinya selain bisa memperburuk status kesehatannya, juga bisa memicu terjadinya 

komplikasi. Soewondo, Soegondo, Suastika dan Pranoto et.al. (2010) menemukan 1785 

pasien diabetes melitus di Indonesia mengalami komplikasi 63,5% terjadi neuropati, 42% 

retinopati diabetes, 73% nefropati, 16% komplikasi mikrovaskuler dan 27,6% mengalami 

komplikasi makrovaskuler. Salah satu komplikasi kronis yang menimbulkan permasalahan 

besar pada penderita diabetes melitus adalah munculnya permasalahan pada kaki, yang 

dikenal dengan  istilah kaki diabetik.  

Kaki diabetik merupakan luka pada kaki yang berkaitan dengan kerusakan syaraf 

(neuropati) dan gangguan aliran darah akibat kadar gula darah yang tinggi, sekitar 45-60% 

pasien ulkus diabetik disebabkan oleh neuropati dan 45% akibat adanya kombinasi neuropati 

dan  iskemia (Frykberk, Armstrong, Driver & Gurini, et.al, 2006).  Pasien diabetes melitus 
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tipe 2 memiliki resiko 15%  terjadinya ulkus kaki diabetik pada masa hidupnya dan 70% 

beresiko mengalami kekambuhan kembali dalam 5 tahun (Boulton, Vileikyte, Ragnarson & 

Apelqvist, 2005). International Working Group on The Diabetic Foot menyatakan bahwa 1 

dari 6 pasien diabetes melitus di dunia mengalami masalah kaki dan setiap tahunnya 4 juta 

penduduk di dunia mengalami ulkus kaki yang bertendensi terhadap kejadian amputasi 

(Bakker & Riley, 2005). 

Kebutuhan pasien diabetes melitus tidak hanya terbatas pada pengendalian gula darah 

tetapi juga untuk mencegah komplikasi, keterbatasan kecacatan dan rehabilitasi (Shrivastava, 

Shrivasta & Ramasamy, 2013). Perawatan diri sangat berperan penting dalam manajemen 

diabetes melitus. Dimana perawatan diri dalam diabetes melitus diartikan sebagai evolusi 

proses pengembangan pengetahuan dan kesadaran melalui belajar untuk bertahan hidup 

dengan penyakit diabetes melitus dalam konteks sosial (Shrivastava, Shrivastava & 

Ramasamy, 2013).  

Praktik perawatan diri yang baik memiliki hubungan terhadap kontrol gula darah dan 

pencegahan terjadinya komplikasi baik makro maupun mikrovaskuler (Marques, da Silva, 

Coutinho & Lopes, 2013). Upaya yang bisa dilakukan oleh pasien diabetes melitus 

diantaranya dengan menjaga pola makan, melakukan aktifitas fisik secara teratur, memantau 

gula darah, mematuhi program pengobatan dan melakukan perawatan kaki (Svartholm, & 

Nylander, 2010). Waluya, Sitorus dan Hayati (2008) menemukan dalam penelitiannya bahwa 

pasien diabetes melitus yang tidak patuh dalam melakukan perawatan diri memiliki peluang 

34 kali untuk mengalami ulkus diabetik.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perawatan diri dengan 

resiko kaki diabetik pada pasien diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas Garuda Kota Bandung. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik korelasional dengan pendekatan cross 

sectional. Berdasarkan rumus sampel diperoleh responden berjumlah 68 orang pasien 

diabetes melitus tipe 2 yang diambil secara purposive sampling di wilayah kerja Puskesmas 

Garuda Kota Bandung. Variabel dalam penelitian ini meliputi perawatan diri dan resiko kaki 

diabetik. Perawatan diri diartikan sebagai bentuk perilaku pasien diabetes melitus dalam 

melakukan perawatan diri yang meliputi pengaturan diet, aktifitas, pengobatan, kontrol gula 

darah dan perawatan kaki. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen Summary of 

Diabetes Melitus Self Care Activies (SDSCA) yang dikembangkan oleh Toobert, et.al. 
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(2000). Sedangkan resiko kaki diabetik diukur dengan menggunakan instrumen yang 

diadaptasi dari Screening Tools Inlow’s 60 second diabetic foot dari Canadian Association of 

Wound Care. 

Instrumen Inlow’s 60-second Diabetic Foot Screen Sreening Tool telah diuji validitas 

dan reliabilitasnya oleh Murphy, Laforet & Da Rosa, et.al. (2012) pada 69 pasien diabetes 

melitus. Hasil uji menyatakan bahwa instrumen ini memiliki predictive validity dan reliabel. 

Nilai intrarater reliability pada pasien Long Term Care adalah 0,96 (kaki kanan) dan 0,97 

(kaki kiri) dan pada pasien dialisis didapatkan 1,00 (kaki kanan dan kiri). Sedangkan untuk 

nilai interrater reliability pada pasien Long Term Care 0,92 (kaki kanan) dan 0,93 (kaki kiri) 

dan pada pasien dialisis 0,83 (kaki kanan dan kiri). Sedangkan instrumen SDSCA telah diuji 

validitas dan reliabilitasnya oleh Fatah (2013) dengan menggunakan teknik korelasi Pearson 

Product Moment diperoleh r hitung > r tabel (0,361) dan hasil analisis reliabilitas dengan 

alpha Cronbach’s diperoleh 0,76 sehingga dinyatakan valid dan reliabel. 

Analisis dalam penelitian ini meliputi analisis univariat dan bivariat. Analisis 

univariat menggunakan distribusi frekuensi dan persentase terhadap data karakteristik 

responden. Sedangkan analisis bivariat menggunakan Pearson karena data berdistribusi 

normal untuk melihat hubungan perawatan diri dengan resiko kaki diabetik. 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini melibatkan 68 pasien diabetes melitus. Hasil penelitian menunjukkan 

rata-rata usia responden 60 tahun dan sebagian besar adalah perempuan (82,4%). Tingkat 

pendidikan sebagian besar responden adalah SD (54,4%) dan mengalami sakit diabetes 

melitus mayoritas selama 1-5 tahun (47,1%). 
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Tabel 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden di Puskesmas Garuda Tahun 

2017. 

Karakteristik Jumlah Prosentase (%) 

Usia Mean ± SD, min-max 

60,59±8,5, 38-81 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

12 

56 

 

17,6 

82,4 

Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA 

PT 

 

37 

14 

15 

2 

 

54,4 

20,6 

22,1 

2,9 

Lama sakit 

< 1 tahun 

1-5 tahun 

6-10 tahun 

˃ 10 tahun 

 

6 

32 

10 

20 

 

8,8 

47,1 

14,7 

29,4 

 

Tabel 2 Analisis Hubungan Kegiatan Perawatan Diri dengan Resiko Kaki Diabetik 

di Puskesmas Garuda Kota Bandung Tahun 2017. 

Variabel Mean±SD p value r 

Perawatan Diri 3,86±1,15 0,032 -0,26 

Resiko Kaki Diabetik 4,87±2,56 

Uji statistik : Pearson 

Berdasarkan tabel 2, dapat dijelaskan bahwa total kegiatan perawatan diri yang 

dilakukan oleh responden berada pada nilai rata-rata 3,86 dan resiko kaki diabetik rata-rata 

4,87. Hasil uji statistik pearson menunjukkan ada hubungan antara kegiatan perawatan diri 

dengan resiko kaki diabetik (p value 0,032) dengan tingkat hubungan lemah dan bernilai 

negatif (r -0,26).  

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara perawatan diri yang dilakukan 

dengan resiko kaki diabetik (p value 0,032). Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Waluya, 

Sitorus dan Hayati (2008) yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara kepatuhan 

pasien diabetes melitus dalam melakukan pengaturan diet, kontrol gula darah, pengobatan, 

aktifitas dan perawatan kaki dengan kejadian ulkus diabetik (p value 0,000). Praktik 

perawatan diri yang baik memiliki hubungan terhadap kontrol gula darah dan pecegahan 
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terjadinya komplikasi baik makro maupun mikrovaskuler (Marques, da Silva, Coutinho & 

Lopes, 2013).  

Merujuk pada tabel 2 diperoleh bahwa total kegiatan perawatan diri yang dilakukan 

oleh responden berkisar pada rata-rata 3,86±1,15. Berdasarkan rentang nilai yang 

menunjukkan jumlah 0-7 hari dalam melakukan kegiatan perawatan diri yang meliputi 

pengaturan makan, aktivitas, pengobatan, kontrol gula darah dan perawatan kaki. Keadaan ini 

dapat didukung oleh beberapa hal, salah satunya karakteristik responden terkait dengan usia 

rata-rata 60 tahun. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor usia memiliki kontribusi 

terhadap perilaku perawatan diri pasien diabetes. Zaneti, Baquedan, Martins dan Santos 

(2010) menemukan pasien  diabetes yang berusia tua memiliki tingkat perawatan diri yang 

baik dan teratur.  

Begitu pula pada hasil penelitian Shigaki, Ge, Kruse, Lemaster dan Mehr, et.al. (2010) 

bahwa usia tua dikaitkan dengan kepatuhan dalam pengobatan, diit dan rendahnya kadar 

HbA1c. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bertambah usia akan meningkatkan 

motivasi untuk memperbaiki status kesehatannya yang ditunjukkan dengan melakukan 

perawatan diri secara optimal. Karakteristik lainnya, pada penelitian ini sebagian besar adalah 

perempuan (82,4%). Walaupun jenis kelamin bukan prediktor baku  perilaku perawatan diri, 

namun penelitian Baumann, Ellison, Olson, Opio & Otim (2010) menemukan dalam 

penelitiannya bahwa wanita lebih patuh terhadap penatalaksanaan diit.  

Hasil uji statistik diperoleh nilai korelasi -0,26 yang menunjukan bahwa semakin 

meningkat kegiatan perawatan diri yang dilakukan maka semakin kecil resiko terjadinya 

ulkus diabetik. Meskipun hubungan kedua variabel bersifat lemah namun perlu menjadi 

perhatian bahwa kegiatan perawatan diri memiliki peranan penting dalam pengontrolan gula 

darah sebagai upaya pencegahan kaki diabetik. Seseorang yang menderita penyakit ini 

diharapkan bukan hanya menerima perawatan medis, tetapi juga mampu dan memiliki 

komitmen dalam mengelola perawatan dirinya sehari-hari agar mampu mempertahankan 

status kesehatannya. 

Resiko kaki diabetik yang didapatkan pada responden dalam penelitian ini berada 

pada rata-rata 4,87±2,56. Berdasarkan nilai resiko kaki diabetik yang berada pada rentang 0-

25, Hasil yang diperoleh responden berada dalam kondisi ringan. Kondisi tersebut dapat 

dijelaskan dari aspek durasi penyakit sebagian besar responden kurang dari 10 tahun, yakni 
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pada rentang 1-5 tahun (47,1%). Al-Rubeaan, Al Derwish, dan Ouizi, et.al. (2015) 

menyatakan bahwa pasien diabetes melitus dengan durasi penyakit > 10 tahun menjadi factor 

resiko terjadinya kaki diabetik dengan OR 7,2. Hal yang sama juga dilaporkan oleh 

Chiwanga dan Njelekela (2015) yang menemukan durasi > 10 tahun menjadi prediktor 

terjadinya kaki diabetik dengan OR 1.94. 

SIMPULAN 

Kegiatan perawatan diri yang meliputi pengaturan diet, aktivitas, pengobatan, kontrol 

gula darah dan perawatan kaki memiliki hubungan dengan resiko kaki diabetik. Hasil ini  

menunjukkan bahwa resiko kaki diabetik dapat dicegah dengan meningkatkan upaya 

perawatan diri. Untuk itu diharapkan perawat sebagai edukator dan motivator dapat 

meningkatkan dan memberdayakan pasien dan keluarga dalam meningkatkan kegiatan 

perawatan diri. 
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Abstract 

 

Benign Prostate Hyperplasia (BPH) is an enlarged prostate gland. TURP is the gold standard for the treatment of   

BPH.   Prophylactic   antibiotic   is   highly recommended in urological surgery. Ceftriaxone is an antibiotic 

from third-generation of cephalosporin  that currently compared to many antibiotics in many therapy research 

for its effectiveness to standard therapy regiment administration of urinary tract infections. This research aims 

to determine the comparison   of   ceftriaxone   prophylactic   administration effectiveness for 1 day and 3 days 

in BPH patients that undergoing TURP treatment. Methods an observational analytic research with prospective 

cohort approach. Samples were patients that diagnosed with BPH and administrated with prophylactic 

ceftriaxone for 1 day and 3 days for TURP surgery in the operating room of Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

Hospital with the number of 36 patients (18 patients in the prophylaxis ceftriaxone for 1 day and 18 

patients in the prophylaxis ceftriaxone for 3 days). The analysis was performed with independent t-test and 

wilcoxon test. The results is comparison of blood leukocytes of ceftriaxone prophylaxis for 1 day on average was 

8505.6  2947.9 whereas for 3 days on average was 11870.5  4693 (p 0.01543), body temperature of 

ceftriaxone prophylaxis for 1 day was 36.5  0.4 whereas for 3 days was 36.7  0.5 (p 0.3517), respiratory rate 

of ceftriaxone prophylaxis for 1 day was 19.4  1.3 1 whereas for 3 days was 20.4   2.7 (p 0.4271) and pulse 

rate of ceftriaxone prophylaxis for 1 day was  80.4  8.5 whereas for 3 days was 80.4  16.8 (0.3322). There 

were no significant differences in body temperature, respiratory rate and pulse rate on prophylactic 

administration of ceftriaxone for 1 and 3 days in TURP BPH patients whereas the number of blood leukocytes 

had significant differences. It was found that the number of blood leukocytes higher in 3 days than 1 day. 

Keywords : BPH, Ceftriaxone, TURP 
 
 

Abstrak 

Benign Prostate Hyperplasia (BPH) adalah kelenjar prostat yang mengalami pembesaran.  TURP 

merupakan gold standard untuk penanganan BPH. Antibiotik profilaksis sangat dianjurkan dalam pelaksanaan 

operasi urologi. Ceftriaxone merupakan antibiotik golongan sefalosporin generasi III yang saat ini banyak studi 

terapi membandingkan kemanjurannya dengan antibiotik lain dalam pemberian regimen terapi standar pada 

infeksi saluran kemih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan efektivitas pemberian profilaksis 

ceftriaxone selama 1 hari dengan 3 hari pada pasien BPH yang menjalani TURP. Metode penelitian analitik 

observasional dengan pendekatan kohort prospektif. Sampel penelitian ini adalah  pasien yang terdiagnosa BPH 

yang diberikan profilaksis ceftriaxone selama 1 hari dengan 3 hari pada operasi TURP di ruang operasi RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dengan jumlah 36 pasien (18 pasien pada profilaksis ceftriaxone selama 1 

hari dan 18 pasien pada profilaksis ceftriaxone selama 3 hari). Analisis menggunakan Independent T-Test dan 

Wilcoxon.  Terdapat perbandingan leukosit darah pada profilaksis ceftriaxone selama 1 hari rata-rata 8.505,6  

2.947,9 sedangkan 3 hari rata-rata 11.870,5  4.693 dengan p 0,01543, suhu tubuh 1 hari 36,5  0,4 sedangkan 

3 hari 36,7  0,5 dengan p 0,3517, frekuensi pernapasan 1 hari 19,4  1,3 sedangkan 3 hari 20,4  2,7 dengan p 

0,4271 dan denyut nadi 1hari 80,4  8,5 sedangkan 3 hari 80,4  16,8 dengan p 0,3322. Tidak ada 

perbedaan yang bermakna pada suhu tubuh, frekuensi pernapasan dan denyut nadi pada pemberian profilaksis 

ceftriaxone pada pasien TURP BPH yang diberikan selama 1 hari dengan 3 hari. Sedangkan pada jumlah 

leukosit darah ditemukan adanya perbedaan yang bermakna, dimana jumlahnya lebih tinggi pada 3 hari 

dibandingkan dengan 1 hari. 

Kata Kunci : BPH, Ceftriaxone, TURP 
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PENDAHULUAN 

 

Benign Prostate Hyperplasia (BPH) adalah kelenjar prostat yang mengalami 

pembesaran sehingga mengakibatkan terhambatnya aliran urin keluar dari buli-buli. Hingga 

kini ada berbagai  macam  jenis  penanganan terhadap pasien BPH salah satunya adalah 

Transuretral Resection Prostate (TURP). TURP merupakan gold standard untuk penanganan 

BPH yang memerlukan intervensi (Purnomo, 2012) TURP adalah suatu tindakan pembedahan 

yang dilakukan dengan cara mereseksi jaringan prostat yang membesar untuk menghilangkan 

sumbatan pada uretra (Subrata, S. A., 2014) 

TURP merupakan operasi yang banyak dikerjakan diseluruh dunia. TURP 

merupakan prosedur operasi terbanyak kedua dan tercatat menelan biaya sekitar 2 miliar 

dolar dari jumlah 300.000 penderita BPH setiap tahunnya di Amerika Serikat. Jumlah 

kunjungan poliklinik selama periode  januari  2006  sampai  September 2011 adalah 3.780 

kasus BPH dan dilakukan TURP sebanyak 562 kasus di RSUP      DR. M.Djamil Padang 

(Taurus, A., 2012) Kunjungan pasien yang menjalani prostatektomi BPH di RS Dr. Sardjito 

Yogyakarta sebanyak 90 pasien dan 74 diantaranya dilakukan TURP untuk 

penatalaksanaannya (Hasbullah, B., 2009) 

TURP merupakan prosedur pembedahan tanpa insisi yang relatif aman. Berdasarkan 

kategori luka TURP merupakan operasi dengan jenis luka bersih terkontaminasi sehingga 

dapat berpotensi  menimbulkan infeksi (Wolf, J. S. et al., 2008) Infeksi adalah proses invasi 

dan pertumbuhan mikroorganisme dalam jaringan tubuh yang dapat menimbulkan gejala 

sakit (Kresnawati, W., 2015) Gejala yang timbul dapat berupa demam yang ditandai dengan 

peningkatan suhu, takipneu dan takikardia (Indrajati, 2013) 

Antibiotik profilaksis sangat dianjurkan dalam pelaksanaan operasi urologi. 

Antibiotik merupakan obat yang diharapkan mampu untuk meminimalkan dan 

mengendalikan kuman di daerah operasi dan sering digunakan sebagai profilaksis operasi 

(Naber, K. G. Et al., 2001) Antibiotik profilaksis terbukti dapat menurunkan insiden 

bakteriuria, bakterimia dan demam tinggi pada post-TURP (Qiang, W. Et al., 2005) Angka 

infeksi prosedur TURP tanpa antibiotik profilaksis adalah sebanyak 6-70 % kasus bakteuria, 

5-10 % yang mengalami febril dan kurang dari 5% berkembang menjadi sepsis namun 

kasus infeksi pada prosedur TURP yang diberikan antibiotik profilaksis terbukti menurun 

sebanyak 66-73 %1 (Grabe, M., 2004) Dalam penelitian Berry dan Barrat (2002) 

menemukan bahwa kejadian bakteriuria menurun dari 26 % menjadi 9,1 % dan kejadian 
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septikemia menurun dari 4,4 % menjadi 0,7 % pada pasien yang dilakukan operasi TURP 

dengan pemberian profilaksis (Berry, A. Barrat, A., 2002) 

Dalam beberapa penelitian merekomendasikan sefalosporin generasi III untuk 

digunakan sebagai antibiotik profilaksis. Ceftriaxone merupakan antibiotik golongan 

sefalosporin generasi III yang saat ini banyak studi terapi membandingkan kemanjurannya 

dengan antibiotik lain dalam pemberian regimen terapi standar pada infeksi saluran kemih. 

Ceftriaxone adalah antibiotik yang aktif melawan bakteri gram negatif dan dapat melawan 

bakteri gram positif (Gunawan, S. G., 2012) 

Survei   menunjukkan   pemberian antibiotik profilaksis termasuk pemilihan agen, 

ketepatan administrasi dan durasi profilaksis masih bervariasi5. Taurus menyatakan (dikutip 

dalam Nguyen, 2004) lama   pemberian   antibiotik   profilaksis dapat diberikan dosis 

tunggal 30 menit sebelum operasi atau tindakan anestesi dan dapat dilanjutkan maksimal 72 

jam setelah tindakan, sedangkan Naber (2001). 

menyatakan antibiotik profilaksis sebaiknya tidak dilanjutkan lebih dari 24 jam. 

Penggunaan sefalosporin sebagai antibiotik profilaksis dalam tindakan TURP di RS DR M 

Djamil Padang diberikan selama 3  hari dan dilanjutkan dengan pemberian oral rata-rata 

selama 3 hari sedangkan di RS Abdul Wahab Sjahranie berdasarkan sumber dari ahli urologi 

didapatkan bahwa penggunaan antibiotik yang digunakan dalam tindakan TURP adalah 

sefalosporin generasi III. Penggunaan antibiotik tersebut ada  yang diberikan selama 1 hari 

dan ada yang selama 3 hari.  

Berdasarkan perbedaan pemberian jumlah hari inilah yang membuat peneliti tertarik  

untuk  melakukan  penelitian tentang perbandingan pemberian profilaksis ceftriaxone   pada   

operasi TURP selama 1 hari dengan 3 hari di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

sehingga dapat mencegah terjadiya infeksi pasca TURP dengan waktu yang lebih efektif dan 

efesien. 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian  ini  menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan kohort   

prospektif. Penelitian dilakukan dengan mengobservasi pasien BPH   sebelum   dan   sesudah   

menjalani operasi TURP yang diberikan ceftriaxone selama 1 hari dengan 3 hari di ruang 

operasi RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Waktu penelitian dilaksanakan pada  bulan 

Mei 2015 sampai Maret 2016. Sampel pada penelitian ini diperoleh menggunakan teknik 

purposive sampling. Kriteria inklusi sampel penelitian adalah pasien BPH yang terdiagnosa 
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oleh ahli Urologi, pasien yang tidak mengalami infeksi sebelum TURP, pasien yang 

menjalani operasi TURP, pasien yang diberikan ceftriaxone selama 1 hari, pasien yang 

diberikan ceftriaxone selama 3 hari dan pasien yang bersedia mengikuti penelitian. 

Sedangkan kriteria ekslusi sampel penelitian adalah Pasien yang mempunyai riwayat alergi 

terhadap sefalosporin atau ceftriaxone dan pasien yang data rekam mediknya tidak lengkap.  

Variabel terikat pada penelitian ini adalah leukosit darah, suhu tubuh, frekuensi 

pernapasan dan denyut nadi. Sedangkan, variabel bebas pada penelitian ini pemberian 

ceftriaxone. Data mengenai variable penelitian diperoleh melalui pemeriksaan di ruang rawat 

inap dan keterangan rekam medik pasien berupa data sebelum dan sesudah dilakukan operasi 

TURP dengan pemberian antibiotik profilaksis ceftriaxone. 

Analisis berpasangan dilakukan dengan uji Paired T-Test dan uji non parametrik 

Wilcoxon. Pada uji tidak berpasangan dilakukan dengan uji Indipendent T-Test dan uji Non 

Parametrik Two-Sample Wilcoxon. Sebelum dianalisis telah dilakukan uji normalitas terlebih 

dahulu dengan uji Shapiro-Wilk. Jika data terdistribusi normal, analisis dilakukan dengan uji 

Indipendent T-Test dan jika data tidak terdistribusi normal, analisis dilakukan  dengan  uji  

Non  Parametrik Two-Sample Wilcoxon. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diperoleh 36 sampel penelitian  yaitu 18 pasien yang diberikan 

profilaksis  1  hari  dan  18  pasien  yang dierikan  profilaksis  selama  3  hari  pada 

periode penelitian serta telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah di ditetapkan 

Pada uji perbandingan  Paired T- Test leukosit darah sebelum dan sesudah diberikan 

antibibiotik profilaksis ceftriaxone   pada   pasien   TURP   BPH selama 1 hari didapatkan p 

= 0,00681 sedangkan sebelum dan sesudah 3 hari p = 0,01867 (Tabel 1). 

Tabel 1. Statistik Deskriptif dan Uji Perbandingan Sebelum dan Sesudah Efektivitas Pemberian 

Profilaksis Ceftriaxone Pada Pasien TURP Terhadap Leukosit Darah 

 

Leukosit darah Mean Standar deviasi Saphiro-Wilk p 

Pre 1 hari 6.211,11 2.439,597 0,8533 0,00681 
Post 1 hari 8.505,56 2.947,875 0,7301  
Pre 3 hari 9.186,11 2.317,314 0,0515 0,01867 

Post 3 hari 11.870,56 4.693,054 0,9157  

 

Pada uji perbandingan Wilcoxon suhu tubuh sebelum dan sesudah diberikan 

antibibiotik profilaksis ceftriaxone pada pasien TURP BPH selama 1 hari didapatkan p = 
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0,09928 sedangkan sebelum dan sesudah 3 hari   p = 0,2922 (Tabel 2). 

Tabel 2. Statistik Deskriptif dan Uji Perbandingan Sebelum dan Sesudah Efektivitas Pemberian 

Profilaksis Ceftriaxone Pada TURP Terhadap Suhu Tubuh 

 

Suhu Tubuh Mean Standar deviasi Saphiro-Wilk p 

Pre 1 hari 36,344 0,3959 0,004023 0,09928 
Post 1 hari 36,517 0,4554 0,007812  
Pre 3 hari 36,600 0,4899 0,03286 0,2922 

Post 3 hari  36,683 0,4914 0,2417  

 

Pada uji perbandingan Wilcoxon frekuensi pernapasan sebelum dan sesudah pasien 

TURP BPH selama 1 hari didapatkan p = 0,4403 sedangkan sebelum dan sesudah 3 hari  p = 

0,7069 (Tabel 3). 

Tabel 3. Statistik Deskriptif dan Uji Perbandingan Sebelum dan Sesudah Efektivitas Pemberian 

Profilaksis Ceftriaxone Pada TURP Terhadap Frekuensi Pernapasan 
 

Frekuensi Nafas Mean Standar deviasi Saphiro-Wilk p 

Pre 1 hari   19,83 1,295 0,003132 0,4403 
Post 1 hari   19,44 1,294 0,0004468  
Pre 3 hari   20,72 3,357 0,156 0,7069 

Post 3 hari    20,44 2,727 0,04053  

 

Pada   uji   perbandingan   Paired   T-Test denyut    nadi    sebelum    dan    sesudah 

antibibiotik  profilaksis  ceftriaxone  pada pasien    TURP    BPH    selama    1    hari 

didapatkan p = 0,4369 sedangkan sebelum dan sesudah 3 hari  p = 0,5566 (Tabel 4). 

 

 

Tabel 4. Statistik Deskriptif dan Uji Perbandingan Sebelum dan Sesudah Efektivitas Pemberian 

Profilaksis Ceftriaxone Pada TURP Terhadap Denyut Nadi 

 

Denyut Nadi Mean Standar deviasi Saphiro-Wilk p 

Pre 1 hari   78,50 10,579 0,0878 0,4369 
Post 1 hari   80,44 8,521 0,06869  
Pre 3 hari   81,61 7,366 0,4114 0,5566 

Post 3 hari    80,39 16,779 0,5635  

 

Pada uji perbandingan Indipendent T-Test pada pemberian antibibiotik profilaksis 

ceftriaxone pada pasien TURP BPH selama 1 hari dengan 3 hari terhadap jumlah  leukosit  

darah  didapatkan  p  = 0,01543. Pada uji perbandingan Two Sample Wilcoxon     pada 
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pemberian antibibiotik profilaksis ceftriaxone pada pasien TURP BPH selama 1 hari dengan 

3 hari terhadap suhu tubuh didapatkan p = 0,3517.   Pada   uji   perbandingan   Two 

Sample Wilcoxon . pada pemberian antibibiotik profilaksis ceftriaxone pada pasien TURP 

BPH selama 1 hari dengan 3 hari terhadap frekuensi pernapasan didapatkan p = 0,4271. Pada 

uji perbandingan Indipendent T-Test pada pemberian antibibiotik profilaksis ceftriaxone   

pada   pasien   TURP   BPH selama 1 hari dengan 3 hari terhadap denyut nadi didapatkan p 

= 0,3322 (Tabel 5). 

Tabel 5. Uji Perbandingan Efektivitas Pemberian Profilaksis Ceftriaxone Selama 1 Hari 

dengan 3 Hari 

Variabel Shapiro-Wilk p 
Leokosit darah post 1 hari 0,7301        0,01543 

Leokosit darah post 3 hari 0,9157  

Suhu tubuh post 1 hari 0,007812 0,3517 
Suhu tubuh post 3 hari 0,2417  

Frekuensi pernapasan post 1 hari 0,0004468 0,4271 
Frekuensi pernapasan post 1 hari 0,04053  

Denyut Nadi post 1 hari 0,06869  

Denyut Nadi post 1 hari 0,5635 0,3322 

 

PEMBAHASAN 

Pada leukosit darah sebelum TURP selama 1 hari rata-rata 6.211,1  2.439,6 

sedangkan setelah TURP rata-rata 8.505,6  2.947,9. Pada leukosit darah sebelum dilakukan 

TURP selama 3 hari rata-rata 9.186,1  2317,3 sedangkan sesudah TURP rata-rata 11.870,5 

 4.693. Secara statistik ditemukan perbedaan yang bermakna pada perbandingan jumlah 

leukosit darah dalam efektivitas pemberian profilaksis ceftriaxone pada pasien TURP BPH 

sebelum dan sesudah diberikan 1 hari dengan sebelum dan sesudah diberikan 3 hari. Hasil ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Purnamaningrum (2014) yaitu sebanyak 83% pasien 

akan mengalami peningkatan leukosit sesudah operasi sesar dan 17% pasien masih dalam 

batas normal (Purnamaningrum, F., 2014). 

Dalam penelitian lainnya oleh Siswantoro (2003) menemukan hasil yang serupa, 

didapatkan rata-rata sebelum operasi 7.718,7  1.570,0 dan rata-rata setelah operasi 16.604,1 

 1570,1 pada operasi tonsilektomi sehingga disimpulkan ada perbedaan bermakna jumlah 

leukosit darah sebelum dan sesudah dilakukan operasi (Siswantoro, B., 2003) Hal ini dapat 

disebabkan oleh ILO. Berdasarkan jenis luka TURP merupakan tindakan operasi dengan jenis 

luka bersih terkontaminasi sehingga tubuh dapat saja bereaksi terhadap proses peradangan 

yang mengakibatkan pengeluaran leukosit dari darah ditempat terjadinya peradangan tersebut 
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(Nasution, A. P., 2013) 

Pada      suhu      tubuh      sebelum dilakukan TURP selama 1 hari rata-rat 36,3  

0,4 sedangkan sesudah TURP rata- rata 36,5  0,4. Pada suhu tubuh sebelum dilakukan  

TURP selama 3 hari rata-rata 36,6  0,5 sedangkan sesudah TURP rata- rata 36,7  0,5. 

Secara statistik tidak ditemukan perbedaan yang bermakna pada perbandingan suhu tubuh 

dalam efektivitas pemberian  profilaksis  ceftriaxone  pada pasien TURP BPH sebelum dan 

sesudah diberikan 1 hari dengan sebelum dan sesudah diberikan 3 hari. 

Pada penelitian yang dilakukan Alsaywid (2013), menyatakan antibiotik profilaksis 

secara bermakna mengurangi risiko terjadinya peningkatan suhu tubuh. Dari total 503 

sampel yang diberikan antibiotik profilaksis ditemukan 23 sampel yang mengalami 

peningkatan suhu (Alsaywid, B. S. & Smith, G. H., 2013) Pada penelitian lainnya oleh 

Hwang 2014, juga menemukan  dari  424  pasien  yang diberikan profilaksis hanya 9,2 % 

yang mengalami demam (Hwang, E. C. Et al., 2014) Hal ini dikarenakan antibiotik 

merupakan suatu zat dapat melawan mikroba yang khususnya bersifat patogen. Antibiotik 

berkaitan dalam mencegah terjadinya infeksi secara lokal maupun sistemik (Wilianti, N. P., 

2009). Oleh karena itu tidak ditemukannya perbedaan suhu tubuh pada pasien yang 

diberikan antibiotik profilaksis setelah dilakukan operasi. 

Pada  frekuensi  pernapasan sebelum dilakukan TURP selama 1 hari rata-rata 19,9  

1,3 sedangkan sesudah TURP rata-rata 19,4  1,3. Pada frekuensi pernapasan sebelum 

dilakukan TURP selama 3 hari rata-rata 20,7  3,4 sedangkan sesudah TURP rata-rata 36,7 

0,5.   Secara   statistik   tidak   ditemukan perbedaan yang bermakna pada perbandingan 

frekuensi pernapasan dalam efektivitas pemberian profilaksis ceftriaxone pada pasien TURP 

BPH sebelum dan sesudah diberikan 1 hari dengan sebelum dan sesudah diberikan 3 hari. 

Serupa dengan penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Mulyana (2013) menunjukkan tanda 

vital dalam batas normal baik sebelum dan sesudah dilakukan TURP BPH. Serupa oleh 

penelitian yang dilakukan di Semarang menyatakan bahwa frekuensi pernapasan pada pasien 

sebelum dan sesudah dilakukan operasi sesar tetap dalam batas normal (Putri, A.F et al., 

2012). Hal ini dikarenakan salah satu penyebab terjadinya peningkatan frekuensi pernapasan 

adalah kenaikan suhu tubuh. Apabila terjadi peningkatan 1 oC dapat mempengaruhi irama 

dan kedalaman pernapasan sehingga dapat menimbulkan takipneu. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini tidak terjadi peningkatan frekuensi pernapasan dapat terjadi karena tidak 

terjadinya perbedaan suhu tubuh yang bermakna pada pasien setelah dilakukan operasi.  
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Pada denyut nadi sebelum dilakukan TURP selama 1 hari rata-rata 78,5  10,6 

sedangkan sesudah TURP rata- rata 80,4  8,5. Pada denyut nadi sebelum dilakukan TURP 

selama 3 hari rata-rata 81,6  7,4 sedangkan sesudah TURP rata- rata 80,4  16,8. Secara 

statistik tidak ditemukan perbedaan yang bermakna pada perbandingan  denyut  nadi  dalam 

efektivitas pemberian profilaksis ceftriaxone pada pasien TURP BPH sebelum dan sesudah 

diberikan 1 hari dengan sebelum dan sesudah diberikan 3 hari. Serupa dengan penelitian 

kualitatif yang dilakukan oleh Mulyana (2013) menunjukkan tanda vital dalam batas normal 

baik sebelum dan sesudah dilakukan TURP BPH. Hal ini dikarenakan  salah  satu  penyebab 

terjadinya peningkatan denyut nadi adalah kenaikan suhu tubuh. Apabila terjadi peningkatan 

1 oC dapat meningkatkan denyut nadi 10-20 kali sehingga dapat menimbulkan takikardia. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini tidak terjadi peningkatan denyut nadi dapat terjadi 

karena tidak terjadinya perbedaan suhu tubuh yang bermakna pada pasien setelah dilakukan 

operasi. 

Kadar leukosit darah sesudah TURP 1 hari rata-rata 8.505,6  2.947,9 sedangkan    

rata-rata    sesudah    3    hari 11.870,5  4.693. Secara statistik ditemukan perbedaan yang 

bermakna pada perbandingan jumlah leukosit darah dalam efektivitas pemberian profilaksis 

ceftriaxone   pada   pasien   TURP   BPH selama 1 hari dengan 3 hari. Hasil ini didukung 

dengan penelitian  yang dilakukan oleh Kraft (2011), yang menyatakan adanya perbedaan 

jumlah leukosit setelah operasi. Pada penelitian ini ditemukan leukosit 1 hari rata-rata 9.300 

sel/mm3 dan leukosit 3 hari rata-rata 9.900 sel/mm3. Terjadinya hal ini dapat diakibatkan 

oleh penggunaan infus dan lamanya perawatan pasien dirumah sakit sehingga 

memungkinkan untuk terjadinya infeksi nasokomial (Priharjo, R., 2008) 

Pada  suhu  tubuh  sesudah  TURP rata-rata 1 hari 36,5  0,4 sedangkan rata- rata 

sesudah 3 hari 36,7  0,5. Secara statistik  tidak  ditemukan  adanya perbedaan yang 

bermakna pada suhu tubuh dalam efektivitas pemberian profilaksis ceftriaxone pada pasien 

TURP BPH yang diberikan selama 1 hari dengan 3 hari. Hasil ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan di RSIA Rosiva Medan ditemukan tidak ada perbedaan tanda- 

tanda infeksi berupa demam pada pasien yang menerima profilaksis selama 1 hari dengan   3   

hari   pada   operasi   sesar (Roeshadi, R.H., 2006). Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Purnamaningrum (2014), menunjukkan dari total 100 sampel sebanyak 83 % 

akan mengalami peningkatan suhu sesudah operasi  sesar  yaitu  sebanyak  5%  pasien 

mengalami demam dengan suhu  ≥ 38 oC yang menunjukkan terjadinya infeksi. 76% dengan 
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suhu 36 - <37 oC, serta 9% persen dengan suhu ≥ 37 - < 38 oC. Dalam penelitian ini hasil 

menunjukkan bahwa pasien yang tidak mengalami peningkatan suhu mengalami rawat inap 

dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan pasien yang mengalami peningkatan 

suhu. 

Pada frekuensi pernapasan sesudah TURP   rata-rata 1  hari   19,4      1,3 sedangkan 

rata-rata sesudah 3 hari 20,4 2,7. Pada denyut nadi sesudah TURP rata- rata 1 hari 80,4  

8,5 sedangkan rata-rata 3 hari 80,4  16,8. Secara statistik tidak ditemukan adanya perbedaan 

yang bermakna pada frekuensi pernapasan dan denyut nadi dalam efektivitas pemberian 

profilaksis ceftriaxone pada pasien TURP BPH yang diberikan selama 1 hari dengan3 hari. 

Hasil ini serupa dengan penelitian kualitatif yang dilakukan di Surakarta, menunjukkan 

frekuensi pernapasan dan denyut nadi dalam batas normal dan tidak menunjukkan adanya 

perbedaan pada pemberian antibiotik profilaksis sesudah TURP selama 1 hari dengan 3 hari 

(Imna, M. F., 2012) 

Berdasarkan studi literatur diketahui bahwa frekuensi pernapasan dan denyut nadi 

merupakan dua dari gejala SIRS  yang  mengarah  terjadinya  infeksi. Durasi pemberian 

antibiotik hingga saat ini masih bervariasi namun terbukti dapat menurunkan angka infeksi. 

Antibiotik profilaksis bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi lokal atau sistemik setelah 

tindakan prosedural. Oleh karena itu pemberian antibiotik dengan durasi yang berbeda tidak 

menimbulkan perbedaan yang bermakna terhadap frekuensi pernapasan dan denyut nadi.  

 

SIMPULAN 

Secara statistik tidak ditemukan adanya perbedaan yang bermakna pada suhu tubuh, 

frekuensi pernapasan dan denyut nadi pada perbandingan efektivitas pemberian profilaksis 

ceftriaxone pada pasien TURP BPH yang diberikan selama 1 hari dengan 3 hari. Sedangkan 

pada jumlah leukosit darah ditemukan adanya perbedaan yang bermakna. Didapatkan bahwa 

jumlah leukosit darah 3 hari lebih tinggi dibandingkan dengan 1 hari. 
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Abstract 

 

The family abiliy (Knowledge, Attitude, and Behavior) in helping ROM on post-stroke patient is very important 

to care to increase patient motivation in doing ROM. One of the way to increase family knowledge, attitude, and 

behavior is by doing health education about ROM. The purpose of this study is to know The Influence of Health 

Education by Lecture and Demonstration Methode on Family Ability. The quasi experimental research methode 

with pre and post test design with control group. This study was done in unit stroke at General Hospital Dr. 

Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan. The population of this studyt is the family of post-stroke patient. The 

taking of samples was done by purposive sampling technique with the sum of 41 samples. The collecting data 

was using quesioner and guiding obsevation. Data analysis was using descriptive and inferential statistic. 

Inferential statistic on this research was by using Multianalysis of Variance (MANOVA). The result showed 

there is influence on all family ability (knowledge, attitude, and behavior) in helping ROM on post-stroke 

patient, where on MANOVA test the F value  for Pillae Trace, Wilk Lambda, Hotelling Trace, Roy’s largest 
Root all have significant (p)=0,000 < 0,05. It is recommended for Hospital is to increase health education on 

family of post-stroke patient, for nurse to increase the activity of health education by using the right learning 

methode, for knowledge inprovment is by doing studyt using another variables and different research methode. 

 

Keywords: Health Education, ROM, Knowledge, Family ability 

 

Abstrak 

 

Kemampuan keluarga (Pengetahuan, sikap, dan perilaku) dalam membantu ROM pada pada pasien pasca stroke 

sangat penting diperhatikan dalam upaya meningkatkan motivasi pasien melakukan ROM. Salah satu upaya 

untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga adalah dilakukannya pendidikan kesehatan 

tentang ROM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendidikan Kesehatan dengan Metode 

Ceramah dan Demonstrasi Terhadap Kemampuan Keluarga dalam Membantu ROM pada Pasien Pasca Stroke. 

Jenis penelitian ini adalah quasi Eksperimen dan rancangan penelitian pre post test group design dengan 

kelompok kontrol. Penelitian ini dilaksanakan di Unit Stroke RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Keluarga pasien pasca Stroke. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik purposive sampling dengan jumlah 41 sampel. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan panduan 

observasi. Analisa Data menggunakan statistik deskriptif dan Inferensial.. Statistik inferensial pada penelitian ini 

menggunakan MANOVA. Hasil penelitian menunjukkan Ada pengaruh pendidikan kesehatan secara besama-

sama terhadap semua kemampuan keluarga (pengetahuan, sikap, dan perilaku) dalam membantu ROM pada 

pasien pasca stroke, dimana pada uji MANOVA harga F untuk Pillae Trace, Wilk Lambda, Hotelling Trace, 
Roy’s largest Root semua memilki signifikasi (p)=0,000< 0,05. Disarankan untuk Rumah Sakit meningkatkan 

kegiatan pendidikan kesehatan pada keluarga pasien pasca stroke, bagi perawat meningkatkan kegiatan 

pendidikan kesehatan dengan metode pembelajaran yang tepat, bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk 

menindaklanjuti penelitian menggunakan variabel-variabel lain dan metode penelitian yang berbeda. 

 

Kata kunci: Pendidikan Kesehatan, ROM, Kemampuan Keluarga 
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PENDAHULUAN 

 Stroke merupakan salah satu akibat dari pola hidup yang mengikuti gaya modern, dan 

tetap menjadi permasalahan kesehatan yang utama sampai saat ini. Stroke mampu 

mempengaruhi kehidupan manusia dan ekonomi. Insidennya diperkirakan > 700.000 di 

Amerika Serikat setiap tahun dan menyebabkan > 160.000 orang meninggal tiap tahun, 

dengan sekitr 4,8 juta orang penderita stroke yang dapat bertahan sampai saat ini (Tammasse, 

2013). Menurut yayasan Stroke Indonesia (2012), Jumlah penderita stroke cenderung terus 

meningkat setiap tahun, bukan hanya menyerang penduduk usia tua, tetapi juga dialami oleh 

mereka yang berusia muda dan produktif. Secara ekonomi, dampak dari insiden ini prevalensi 

dan akibat kecacatan karena stroke akan memberikan pengaruh terhadap menurunnya 

produktivitas dan kemampuan ekonomi masyarakat dan bangsa.  

Tammase (2013) menyatakan bahwa di Indonesia , stroke merupakan penyakit nomor 

tiga yang mematikan setelah jantung dan kanker. Stroke juga menjadi penyebab utama dari 

gangguan fungsional. Sebanyak 20% dari penderita stroke yang dapat bertahan membutuhkan 

perawatan pada institusi khusus selama 3 bulan dan 15%-30% menjadi kecacatan permanen. 

Proses pemulihan setelah stroke, menurut Wirawan (2009) terdiri atas pemulihan neurologis 

(fungsi otak) dan pemulihan fungsional (kemampuan melakukan aktivitas fungsional). 

Kemampuan fungsional pulih sejalan dengan pemulihan neurologis yang terjadi. Pemilihan 

jenis intervensi rehabilitasi didasarkan pada pertimbangan beratnya gejala sisa stroke, fase 

stroke saat terapi, penyakit penyerta dan atau komplikasi medis, serta berbagai faktor terkait 

lainnya seperti usia pasien, motivasi, serta dukungan dan ekonomi keluarga. 

Dukungan keluarga sangat penting dalam meningkatkan motivasi pasien untuk 

mengikuti program rehabilitasi pasca stroke. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti pada tahun 2016, membuktikan bahwa ada hubungan dukungan keluarga 

(dukungan informasi, emosional, instrumental, dan penghargaan) dengan motivasi melakukan 

Range Of Motion (ROM) pada pasien pasca stroke di RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo 

Balikpapan, dan faktor yang paling dominan berhubungan dengan motivasi melakukan ROM 

adalah dukungan informasi keluarga. Dukungan informasi dari keluarga sangat diperlukan 

oleh pasien pasca stroke terutama terkait dengan cara melakukan ROM, jenis ROM, manfaat 

melakukan ROM sehingga jika pasien mengetahui dan memahami hal tersebut akan 

meningkatkan motivasinya untuk melakukan ROM (Nuryanti, 2016). 
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Dukungan informasi adalah suatu dorongan atau bantuan yang diberikan keluarga 

dalam bentuk memberikan saran, masukan, nasehat atau arahan, dan memberikan informasi-

informasi penting yang dibutuhkan klien dalam meningkatkan status kesehatannya (House 

dan Kahn dalam Friedman, 2007). Agar dapat memberikan dukungan informasi yang tepat 

sesuai dengan kebutuhan klien maka keluarga harus memiliki pengetahuan yang baik dan 

sikap positif. Menurut Notoatmodjo (2007) pengetahuan dan sikap merupakan dasar dari 

terbentuknya perilaku yang langgeng karena terbentuknya suatu perilaku yang baru dimulai 

dari domain kognitif atau pengetahuan, yang kemudian menimbulkan respon bathin dalam 

bentuk sikap, yang selanjutnya menimbulkan respon yang lebih jauh lagi berupa aksi atau 

perilaku. Untuk itu pengetahuan dan sikap keluarga tentang ROM  sangat penting 

diperhatikan dalam upaya meningkatkan motivasi pasien untuk melakukan ROM.Salah satu 

upaya untuk meningkatkan pengetahuan keluarga tentang ROM adalah dilakukannya 

pendidikan kesehatan tentang ROM.  

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanudjoso Djatiwibowa Balikpapan adalah salah satu 

Rumah Sakit di Balikpapan yang memiliki unit stroke yaitu tempat khusus untuk menangani 

penyakit stroke. Tepatnya berada di Gedung Anggrek Hitam RSUD Dr. Kanudjoso 

Djatiwibowo Balikpapan. Berdasarkan data laporan unit  stroke tahun 2016, didapatkan data 

pasien yang dirawat di unit stroke dari bulan Januari sampai bulan November 2016 (11 bulan) 

berjumlah 498 orang ( 130 orang stroke hemoragik dan 368 orang stroke non hemoragik) 

dengan rata-rata jumlah pasien yang dirawat per bulan 45 orang.  

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendidikan Kesehatan dengan 

metode ceramah dan demonstrasi Terhadap Kemampuan Keluarga (Pengetahuan, Sikap, dan 

Perilaku) dalam membantu Range Of Motion (ROM) pada Pasien Pasca Stroke di Ruang Unit 

Stroke RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2017. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain quasi eksperimen yaitu 

memberikan perlakuan atau intervensi pada subyek penelitian kemudian efek perlakuan 

tersebut diukur dan dianalisis. Rancangan penelitian yang digunakan adalah pendekatan pre 

post test group desain dengan kelompok kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah 

keluarga pasien pasca stroke yang dirawat di unit RSUD Dr.Kanudjoso Djatiwibowo 

Balikpapan tahun 2017. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
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purposive sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan beberapa kriteria dengan jumlah 

sampel 41 orang (21 orang kelompok eksperimen dan 20 orang kelompok kontrol).  

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu pendidikan kesehatan 

dan variabel terikat yaitu kemampuan keluarga dalam membantu ROM pada pasien pasca 

stroke yang terdiri dari Pengetahuan, Sikap, Perilaku. Pengumpulan data untuk variabel 

pengetahuan dan sikap diperoleh melalui angket dengan menggunakan kuesioner kepada 

responden, sedangkan untuk untuk variabel perilaku melalui observasi dengan menggunakan 

panduan observasi. Responden pada kelompok intervensi menerima intervensi pendidikan 

kesehatan dengan metode ceramah dan demonstrasi dari peneliti selama 70 menit, yang 

sebelumnya dilakukan  pre test tentang ROM selama 50 menit. Peneliti memberikan modul 

pada kelompok intervensi sebagai panduan selanjutnya bagi responden di rumah. Sedangkan 

responden pada kelompok kontrol dilakukan pre test selama 50 menit dan diberikan modul 

tanpa menerima intervensi pendidikan kesehatan. Post test dilakukan pada responden baik 

kelompok intervensi maupun kelompok kontrol yang dilakukan 2-3 minggu setelah 

pertemuan pertama. Untuk kelompok kontrol, setelah peneliti mengukur kemampuan 

keluarga: Pengetahuan, Sikap, Perilaku peneliti juga memberikan pendidikan kesehatan 

tentang ROM pada pasien pasca stroke.   

Analisa univariat menggunakan distribusi frekuensi dan tendensi sentral, analisa 

bivariat dan multivariat  menggunakan Multianalysis of Variance (Manova). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisa Univariat 

 Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Usia dan Pendidikan  

Karakteristik Responden Klp. Eksperimen Klp. Kontrol 

Jumlah 

(n) 

Prosentase 

(%) 

Jumlah 

(n) 

Prosentase 

(%) 

Usia (Thn) 18-26 7 33.0 1 5.0 

 27-35 2 9.5 5 25.0 

 36-44 4 19.0 6 30.0 

 45-53 2 9.5 3 15.0 

 54-62 6 28,6 5 25.0 

Pendidikan PT 2 9.5 3 15.0 

 SMA 10 47.6 11 55.0 

 SMP 4 19.1 1 5.0 

 SD 5 23.8 5 25.0 
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Tabel 1 di atas menunjukan usia responden kelompok eksperimen sebagian besar 

berada pada rentang 18-26 tahun sebanyak 7 orang (33%), sedangkan kelompok kontrol 

berada pada rentang 36-44 tahun sebanyak 6 orang (30%). Pendidikan responden kelompok 

responden sebagian besar SMA sebayak 10 orang (47,6%), sedangkan kelompok kontrol 11 

orang. 

 

Tabel 2.Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kemampuan Keluarga (Pengetahuan, 

Sikap, Perilaku) Pre-Post pada Kelompok Eksperimen dan Kontrol. 

Variabel Pre 

 N Mean-Median SD Min-Mak 95% CI 

 

 

 

Kelompok 

Eksperimen 

Pengetahuan 21 60.43-62.00 11.382 38-79 55.25-65.61 

Sikap 21 76.81-76.00 11.197 54-94 71.71-81.91 

Perilaku 21 62.38-63.00 7.379 50-79 59.02-65.74 

 Post 

N Mean-Median SD Min-Mak 95% CI 

Pengetahuan 21 82.52-83.00 8.658 66-100 78.58-86.46 

Sikap 21 86.38-85.00 8.891 74-100 82.33-90.43 

Perilaku 21 87.95-88.00 5.133 71-100 83.54-92.37 

Variabel Pre 

N Mean-Median SD Min-Mak 95% CI 

 

 

 

Kelompok 

Kontrol 

Pengetahuan 20 64.65-66.00 11.118 45-83 59.45-69.85 

Sikap 20 73.05-72.50 10.065 53-88 71.91-78.99 

Perilaku 20 60.55-63.00 6.871 50-71 57.33-63.77 

 Post 

N Mean-Median SD Min-Mak 95% CI 

Pengetahuan 20 67.45-67.50 10.405 48-86 62.58-72.32 

Sikap 20 75.45-76.00 7.571 61.96 71.91-78.99 

Perilaku 20 73.00-71.00 6.782 58-88 69.83-76.17 
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Tabel 2 di atas menunjukkan terjadi peningkatan skor pengetahuan, sikap, dan 

perilaku responden baik kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol yang dapat 

dilihat dari skor post lebih tinggi dari pre, dimana pada kelompok eksperiman skor yang 

diperoleh adalah rata-rata pengetahuan (Pre) responden adalah 60,43 (95% CI: 55,25-65,6), 

median 62,00 dengan standar deviasi 11,382. Skor terendah 38 dan skor tertinggi 79. 

Sedangkan rata-rata pengetahuan (Post) adalah 82,52 (95% CI: 78,58-86,46), median 83 

dengan standar deviasi 8,658. Skor terendah 66 dan skor tertinggi 100. Dari hasil estimasi 

interval dapat disimpulkan  95% diyakini bahwa rata-rata pengetahuan responden kelompok 

eksperimen sebelum mengikuti pendidikan kesehatan (Pre) adalah diantara 55,25-65,61 dan 

setelah mengikuti pendidikan kesehatan (Post) diantara 78,58-86,46.  

Rata-rata sikap (Pre) responden adalah 76,81 (95% CI: 71,71-81,91), median 76,00 

dengan standar deviasi 11,197. Skor terendah 54 dan skor tertinggi 94. Sedangkan rata-rata 

sikap (post) adalah 86,38 (95% CI:82,33-90,43), median 85,00 dengan standar deviasi 8,891. 

Skor terendah 74 dan skor tertinggi 100. Dari hasil estimasi interval dapat disimpulkan  95% 

diyakini bahwa rata-rata sikap responden kelompok eksperimen sebelum mengikuti 

pendidikan kesehatan (Pre) adalah diantara 71,71-81,91 dan setelah mengikuti pendidikan 

kesehatan (Post) diantara 82,33-90,43.  

Selanjutnya rata-rata perilaku (Pre) responden adalah 62,38 (95% CI: 59,02-65,74), 

median 63,00 dengan standar deviasi 7,379. Skor terendah 50 dan skor tertinggi 79. 

Sedangkan rata-rata perilaku (post) adalah 87,95 (95% CI:83,54-92,37), median 88,00 

dengan standar deviasi 5.133, Skor terendah 73 dan skor tertinggi 100. Dari hasil estimasi 

interval dapat disimpulkan  95% diyakini bahwa rata-rata perilaku responden kelompok 

eksperimen sebelum mengikuti pendidikan kesehatan (Pre) adalah diantara 59,02-65,74 dan 

setelah mengikuti pendidikan kesehatan (Post) diantara 83,54-92,37. 

Pada kelompok kontrol diperoleh rata-rata pengetahuan (Pre) responden adalah 64,65 

(95% CI: 59,45-69,85), median 66,00 dengan standar deviasi 11,118. Skor terendah 45 dan 

skor tertinggi 83. Sedangkan rata-rata pengetahuan (Post) adalah 67,45 (95% CI: 62,58-

72,32), median 67,50 dengan standar deviasi 10,405. Skor terendah 48 dan skor tertinggi 86. 

Dari hasil estimasi interval dapat disimpulkan  95% diyakini bahwa rata-rata pengetahuan 

responden kelompok kontrol (Pre) adalah diantara 59,45-69,25 dan pengetahuan (Post) 

diantara 62,58-72,32.  

Rata-rata sikap (Pre) responden adalah 73,05 (95% CI: 68,34-77,76), median 72,50 

dengan standar deviasi 10,065. Skor terendah 53 dan skor tertinggi 88. Sedangkan rata-rata 
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sikap (post) adalah 75,45 (95% CI:71,91-78,99), median 76,00 dengan standar deviasi 7,571. 

Skor terendah 61 dan skor tertinggi 96. Dari hasil estimasi interval dapat disimpulkan  95% 

diyakini bahwa rata-rata sikap responden kelompok kontrol (Pre) adalah diantara 68,34-77,76 

dan sikap (Post) diantara 71,91-78,99.  

Selanjutnya rata-rata perilaku (Pre) responden adalah 60,55 (95% I: 57,33-63,77), 

median 63,00 dengan standar deviasi 6,871. Skor terendah 50 dan skor tertinggi 71. 

Sedangkan rata-rata perilaku (post) adalah 73,00 (95% CI:69,83-76,17), median 71,00 

dengan standar deviasi 6,782. Skor terendah 58 dan skor tertinggi 88. Dari hasil estimasi 

interval dapat disimpulkan  95% diyakini bahwa rata-rata perilaku responden kelompok 

kontrol (Pre) adalah diantara 57,33-63,77 dan perilaku (Post) diantara 69,83-76,17. 

Analisa Bivariat 

Tabel 3. Uji Perbedaan Pengetahuan pada kelompok eksperimen (mengikuti pendidikan 

kesehatan) dan kontrol (tidak mengikuti pendidikan kesehatan) 

 

Tabel 3 di atas menunjukkan hasil perhitungan analisis varians tentang perbedaan 

pengetahuan keluarga yang mengikuti pendidikan kesehatan dan keluarga yang tidak 

mengikuti pendidikan kesehatan menghasilkan F=25,527 dengan signifikasi (p)=0,000. Oleh 

karena p<0,05, maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata 

pengetahuan keluarga tentang Range Of Motion (ROM) yang mengikuti pendidikan 

kesehatan dengan metode ceramah dan demonstrasi lebih tinggi dari rata-rata pengetahuan 

keluarga yang tidak mengikuti penddidikan kesehatan. 

Peningkatan pengetahuan keluarga tentang ROM tersebut terjadi karena pada diri 

keluarga terjadi proses belajar yang ditandai dengan perubahan pengetahuan keluarga dari 

tidak tahu menjadi tahu, sehingga pengetahuan yang didapat lebih dalam dan mantap. Metode 

pengajaran yang tepat juga mempengaruhi peningkatan pengetahuan keluarga tentang ROM. 

Penggunaan metode ceramah dan demonstrasi bisa saling melengkapi, karena setiap metode 

pembelajaran memiliki keunggulan dan kekurangan. Pada penelitian ini metode ceramah 

digunakan sebagai pengantar sebelum demonstrasi dimulai supaya pelaksanaan demonstrasi 

Pengetahuan N Mean-

Median 

SD Min-

Maks 

95% CI F Sig 

Kelompok 

Eksperimen 

21 82,52-83 8,658 66 - 100 78,58-86,46 25.257 .000 

Kelompok 

Kontrol 

20 67,45-67,50 10,459 48-86 62,58-72,32 
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lebih jelas. Penggunaan metode ceramah dan demonstrasi ini menyebabkan proses 

penerimaan informasi berlangsung dengan baik, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan 

yang optimal juga. 

Tabel 4. Uji Perbedaan Sikap pada kelompok eksperimen (mengikuti pendidikan kesehatan) 

dan kontrol (tidak mengikuti pendidikan kesehatan) 

 

Tabel 4 di atas menunjukkan hasil perhitungan analisis varians tentang perbedaan 

sikap keluarga yang mengikuti pendidikan kesehatan dan keluarga yang tidak mengikuti 

pendidikan kesehatan menghasilkan F=17,879 dengan signifikasi (p)=0,000. Oleh karena 

p<0,05, maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata sikap 

keluarga terhadap ROM pada pasien pasca stroke yang mengikuti pendidikan kesehatan lebih 

tinggi dari sikap keluarga yang tidak mengikuti pendidikan kesehatan. 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau 

objek (Azwar, 2009). Menurut Sunaryo (2009) , sikap terdiri dari empat tingkatan, yang 

terdiri dari: 1) Menerima (receiving), , 2) Merespons (responding), 3) Menghargai (valving), 

4) Bertanggung jawab (responsible), Pendidikan kesehatan sangat penting agar seseorang 

dapat melalui empat tingkatan sikap dengan baik.  

Tabel 5. Uji Perbedaan Sikap pada kelompok eksperimen (mengikuti pendidikan kesehatan) 

dan kontrol (tidak mengikuti pendidikan kesehatan) 

 

Tabel 5 di atas menunjukkan hasil perhitungan analisis varians tentang perbedaan 

sikap keluarga yang mengikuti pendidikan kesehatan dan keluarga yang tidak mengikuti 

pendidikan kesehatan menghasilkan F=32,422 dengan signifikasi (p)=0,000. Oleh karena 

p<0,05, maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata 

Sikap N Mean-

Median 

SD Min-

Maks 

95% CI F Sig 

Kelompok 

Eksperimen 

21 86.38-85.0 8.891 74-100 82.33-90.43 17.879 .000 

Kelompok 

Kontrol 

20 75.45-76.00 7.571 61-69 71.91-78.99 

Sikap N Mean-

Median 

SD Min-

Maks 

95% CI F Sig 

Kelompok 

Eksperimen 

21 87.95-88.00 9.698 71-100 83.54-92.37 32.422 .000 

Kelompok 

Kontrol 

20 73.00-71.00 6.782 58-88 69.83-76.71 
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perilaku keluarga dalam ROM pada pasien pasca stroke yang mengikuti pendidikan 

kesehatan lebih tinggi dari perilaku keluarga yang tidak mengikuti pendidikan kesehatan. 

sesuai dengan pernyataan Notoatmodjo (2007) Pendidikan kesehatan merupakan suatu 

kegiatan atau usaha untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada individu, kelompok, 

atau masyarakat, sehingga dapat memperoleh pengetahuan kesehatan yang lebih baik dan 

berpengaruh terhadap perilakunya.  

Analisa Multivariat 

Tabel 6. Uji Pengaruh Pendidikan Kesehatan dengan Metode Ceramah dan Demonstrasi 

terhadap semua Kemampuan Keluarga (Pengetahuan, Sikap, dan Perilku) dalam 

Membantu ROM 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig 

X Pillai’s Trace .542 14.614 3.000 37.000 .000 

 Wilk’s Lambda .458 14.614 3.000 37.000 .000 

 Hotelling’s Trace 1.185 14.614 3.000 37.000 .000 

 Roy’s Largest Root 1.185 14.614 3.000 37.000 .000 

 

 Tabel 6 di atas menunjukkan hasil uji MANOVA pada penelitian ini menunjukkan  

harga F untuk Pillae Trace, Wilk Lambda, Hotelling Trace, Roy’s Largest Root semua memilki 

signifikasi (p)=0,000 lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel independen (Pendidikan Kesehatan) pada semua variabel dependen (Pengetahuan, 

Sikap, dan Perilaku). 

Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh pendidikan kesehatan dengan 

metode ceramah dan demonsrasi secara bersama-sama terhadap kemampuan keluarga 

(pengetahuan, sikap, dan perilaku) dalam membantu Range of Motion (ROM) pada pasien 

pasca stroke. Notoatmodjo (2007) menyatakan bahwa setelah seseorang mengetahui stimulus 

atau objek kesehatan, kemudian mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa yang 

diketahui, proses selanjutnya diharapkan ia akan melaksanakan atau mempraktikkan apa yang 

diketahui atau yang disikapinya (dinilai baik). Inilah yang disebut praktik (practice) 

kesehatan, atau dapat juga dikatakan perilaku kesehatan (overt behavior). Perubahan perilaku 

atau mengadopsi perilaku baru melalui proses perubahan: pengetahuan (knowlegde) – sikap 

(attitude) – praktik (practice) atau” KAP”.  Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi 

perilaku melalui proses tersebut yang didasari pengetahuan,kesadaran, dan sikap yang positif, 

maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (long lasting). Sebaliknya apabila perilaku itu 

tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama. 



Buku Prosiding 

Seminar Nasional & Call For Papers 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 2017  154 
 

SIMPULAN  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pendidikan 

kesehatan dengan metode ceramah dan demonstrasi secara bersama-sama terhadap semua 

kemampuan keluarga (pengetahuan, sikap, dan perilaku) dalam membantu Range Of Motion 

(ROM) pada pasien pasca stroke di unit stroke RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo 

Balikpapan tahun 2017. Saran bagi Rumah Sakit untuk lebih meningkatkan dan melengkapi 

sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan pendidikan kesehatan, bagi perawat 

meningkatkan pendidikan kesehatan dengan metode pembelajaran yang tepat, Bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan untuk menindaklanjuti penelitian menggunakan variabel-

variabel lain dan metode penelitian yang berbeda. 
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Abstract 

 
The presence of pressure ulcers interferes with the patient's recovery process, be accompanied by complications 

with pain and infection, thereby increasing the length of treatment. Pressure ulcer poses a threat in health care 

because of the increasing incidence of the day (Spilsbury, et al, 2010). The purpose of this research was to 

determine the factors of mobilization with the incidence of pressure ulcers in RSUD AWS Samarinda. The 

research method used is descriptive research with case study approach, with the number of respondents are 11.. 

Variable in this research is mobilization and pressure ulcer. Mobilization measured based on braden scale  of  

NPUAP / EPUAP Pressure Ulcer Classification System (2014). The results of the study, age criteria of 

respondents 15-49 years and 50-64 years of 4 persons (36.4%), most respondents  are    male the amount are 7 

respondents (63.6%), and most respondents have long care <7 days ,all is 81.8%, most of respondent are 7 

(63,6%) mobilization of patient is immobilization  Total.  4 respondents (36,4%) had degree 2: partial thickness 

skin loss at pressure ulcer. 

 

Keyword : Pressure Ulcer, mobilization. 

 

 
Abstrak 

 

 

Adanya pressure ulcer mengganggu proses pemulihan pasien, diikuti komplikasi dengan nyeri dan infeksi 

sehingga menambah panjang lama perawatan. Pressure ulcer menimbulkan sebuah ancaman dalam pelayanan 

kesehatan karena insidennya semakin hari semakin meningkat (Spilsbury, et al, 2010). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui  faktor rmobilisasi dengan kejadian pressure ulcer di RSUD AWS Samarinda. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dengan jumlah responden 

11 orang. Variable dalam penelitian ini adalah mobilisasi dan pressure ulcer. Mobilisasi diukur menggunakan 

berdasarkan braden scale sedangkan Identifikasi pressure ulcer berdasarkan International NPUAP/EPUAP 

Pressure Ulcer Classification System (2014).Hasil penelitian, kriteria usia responden 15-49 tahun dan 50-64 

tahun masing masing 4 orang (36,4 %), sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki 7 (63,6 %), dan 

sebagian besar responden memiliki masa lama rawat < 7 hari sebanyak 81,8%, sebagian besar responden 7 (63,6 

%) faktor mobilitas pasien adalah imobilasasi total. 4 orang (36,4) responden memiliki derajat 2 : partial 
thickness skin loss pada pressure ulcer 

 
Kata kunci : Pressure Ulcer, mobilisasi. 
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PENDAHULUAN 

 

Pressure ulcer (sinonimnya pressure sore, pressure area, bedsore, decubitus, 

ischemia ulcer) merupakan masalah yang sangat serius terutama bagi pasien yang menjalani 

perawatan lama lebih dari 48 jam dengan keterbatasan aktifitas (Scheel-Sailer, et al., 2013). 

Hasil studi di Amerika menunjukkan bahwa insiden kejadian pressure ulcer bervariasi antara 

5,2 % sampai dengan 35% pada pasien yang dirawat di ruang rawat inap, sedangkan di 

Spanyol menunjukkan peningkatan insiden yaitu 24,20% pada tahun 2009 (Carmen, 2013). 

Di Indonesia, kejadian pressure ulcer sebesar 33,3% (Suriadi, 2008). Khusus wilayah 

Kalimantan Timur, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (RSUD AWS) 

Samarinda tercatat kejadian pressure ulcer pada periode bulan januari s/d agustus pada tahun 

2017 sebesar 15,8 % (Data PPI RSUD AWS Samarinda, 2017). 

Terjadinya pressure ulcer secara langsung berhubungan dengan lamanya immobilitas. 

Jika penekanan berlanjut lama, akan terjadi thrombosis pembuluh darah kecil dan nekrosis 

jaringan. Tekanan eksternal 70 mmHg secara konstan selama 2 jam atau lebih menghasilkan 

perubahan yang yang ireversibel dalam jaringan (Brandon, J.W., 2012). Hal itu didukung 

oleh Ignatavicius dan Workman (2006) yang mengatakan bahwa dekubitus sering ditemukan 

pada orang dengan pergerakan yang terbatas karena tidak mampu mengubah posisi untuk 

menghilangkan tekanan. Tanda–tanda pressure ulcer terjadi akibat posisi pasien yang tidak 

berubah/ imobilisasi dalam jangka waktu lebih dari 6 jam. 

Lokasi pressure ulcer sebenarnya bisa terjadi diseluruh permukaan tubuh bila 

mendapat penekanan keras secara terus menerus. Namun paling sering terbentuk pada daerah 

kulit diatas tulang yang menonjol. Lokasi tersebut diantaranya adalah: Tuberositas Ischii 

(Frekuensinya mencapai 30%) dari lokasi tersering, Trochanter Mayor (Frekuensinya 

mencapai 20% dari lokasi tersering, Sacrum (Frekuensinya mencapai 15%) dari lokasi 

tersering, Tumit (Frekuensinya mencapai 10%) dari lokasi tersering, Maleolous, Genu, 

Lainnya meliputi cubiti, scapula dan processus spinosus vertebrae (Zakiyyah, 2014).   

Adanya pressure ulcer mengganggu proses pemulihan pasien, mungkin juga diikuti 

komplikasi dengan nyeri dan infeksi sehingga menambah panjang lama perawatan. Pressure 

ulcer menimbulkan sebuah ancaman dalam pelayanan kesehatan karena insidennya semakin 

hari semakin meningkat (Spilsbury, et al, 2010). Dalam upaya pencegahan pressure ulcer 

yang pertama kali dilakukan yaitu pengkajian risiko dan faktor risiko sesegera mungkin 

(dalam waktu maksimal 8 jam setelah masuk) untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko 
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terkena pressure ulcer (NPUAP, Prevention and Treatment of Pressure ulcers: Quick 

Reference Guide, 2014).  

Menurut AHCPR (2008) Braden’s Scale merupakan suatu alat yang dirancang untuk 

memudahkan pengkajian faktor risiko terjadinya pressure ulcer pada pasien yang 

dikembangkan oleh Barbara J. Braden dan Nancy Bergstrom (1984). Salah satu indicator 

yang diukur dalam Braden’s Scale mobilitas. Braden’s Scale telah diuji penggunaannya pada 

setting perawatan medikal bedah, perawatan intensif dan nursing home. Braden’s Scale 

memiliki overprediction tinggi dan underprediction rendah (Brown, S.J., 2004). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui studi deskriptif faktor mobilisasi dengan kejadian pressure ulcer. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Populasi pada 

penelitian ini adalah semua pasien yang mengalami pressure ulcer di RSUD AWS. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode accidental sampling 

dilaksanakan di RSUD AWS Samarinda pada bulan Oktober Tahun 2017 meliputi ruang 

HCU, stroke center, anggrek, angsoka dan flamboyan sebanyak 11 orang.  

Variabel dalam penelitian ini adalah mobilisasi dan pressure ulcer. Mobilisasi 

diartikan sebagai kemampuan pasien mengubah dan mengontrol posisi tubuh selama tirah 

baring dengan 4 (empat) tingkat nilai, berdasarkan braden scale yaitu; 1 adalah nilai terendah 

(risiko tinggi) dan 4 adalah nilai tertinggi (risiko rendah). Skor 1: Diberikan pada klien 

dengan imobilisasi total. Tidak dapat melakukan perubahan posisi tubuh atau ekstrimitas 

tanpa bantuan, walaupun hanya sedikit. Skor 2: Diberikan kepada klien dengan keadaan 

sangat terbatas, yaitu klien dengan kadang-kadang melakukan perubahan kecil pada posisi 

tubuh dan ekstrimitas, tapi tidak mampu melakukan perubahan yang sering dan berarti secara 

mandiri. Skor 3: Diberikan kepada klien yang mobilisasinya agak terbatas, yaitu klien yang 

dapat dengan sering melakukan perubahan kecil pada posisi tubuh dan ekstrimitas secara 

mandiri. Skor 4: Diberikan kepada klien yang dapat melakukan perubahan posisi yang 

bermakna dan sering tanpa bantuan. 

Variabel lain adalah pressure ulcer. Pressure ulcer diartikan Lesi pada kulit di area 

yang tertekan saat berbaring dengan kriteria: perubahan warna (merah/ungu yang menetap), 

suhu (dingin/hangat), konsistensi jaringan (keras/lunak), sensasi (gatal/nyeri). Identifikasi 

pressure ulcer berdasarkan International NPUAP/EPUAP Pressure Ulcer Classification 

System (2014), dengan hasil ukur 1 : Nonblanchable Erythema, 2 : Partial Thickness Skin 
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Loss, 3 : Full Thickness Skin Loss, 4 : Full Thickness Tissue Loss, 5 : Unstageable, 6 : 

Suspected Deep Tissue Injury: Depth Unknown. 

 Analisis yang digunakan adalah analisis univariat yaitu dalam bentuk data yang 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase, meliputi karakteristik 

responden : umur, jenis kelamin, riwayat merokok, IMT, dan lama rawat, diagnosa dan faktor 

mobilitas. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan kelakayan etik dari komisi etik 

penelitian kesehatan RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda dengan nomor 030/KEPK-

AWS/XI/2017 . 

 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 9 sampai dengan 27 Oktober 2017 di Ruang 

Anggrek, Flamboyan, angsoka, stroke center dan HCU RSUD AWS Samarinda. dengan 

jumlah sampel 11 orang.  Responden yang diambil adalah yang memiliki luka tekan 

(decubitus). Pengambilan sampel diawali dengan membersihkan luka dengan menggunakan 

air steril kemudian dilakukan pengukuran faktor mobilisasi dengan menggunakan skala 

braden, dan kejadian pressure ulcer dengan NPUAP.  

Hasil penelitian menyebutkan responden: 4 (36,4 %) berusia 15-49 tahun dan 4 (36,4 

%) 50-64 tahun, 7 (63,6 %) berjenis kelamin laki-laki, 6 (54,5 %) tidak memiliki riwayat 

merokok, 8 (72,7 %) memiliki IMT ideal, 6 (54,5 %) memiliki masa lama rawat < 7 hari. 
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Tabel 1  Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Di RSUD AWS Tahun 2017 

 

Karakteristik Frekuensi Presentasi (%) 

Usia : 

15-49 tahun 

50-64 tahun  

>65 tahun 

 

4 

4 

3 

 

36,4 

36,4 

27,3 

Jenis kelamin: 

Laki-laki 

Perempuan  

 

7 

4 

 

63,6 

36,4 

Riwayat merokok: 

Ya 

Tidak  

 

5 

6 

 

45,5 

54,5 

IMT : 

Kurus 

Ideal 

Obesitas  

 

1 

8 

2 

 

9,1 

72,7 

18,2 

Lama rawat :  

< 7 hari 

> 7 hari 

 

6 

5 

 

54,5 

45,5 

 

Tabel 2 Faktor Mobilitas Terhadap Kejadian Pressure Ulcer Di RSUD AWS  

Tahun 2017 

 

Faktor Mobilitas Frekuensi Presentasi (%) 

Imobilisasi total 

Sangat terbatas 

Terbatas ringan 

Tidak terbatas 

7 

2 

1 

1 

63,6 

18,2 

9,1 

9,1 

Total  11 100 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa hasil analisis univariat, sebagian besar 

responden 7 (63,6%) mengalami imobilisasi total 

Tabel 3 Derajat  Pressure Ulcer Di RSUD AWS Tahun 2017 

 

Derajat Pressure Ulcer Frekuensi Presentasi (%) 

Stage 1 : nonblanchable erythema 

Stage 2 : partial thickness skin loss 

Stage 3 : full thickness skin loss 

Stage 4 : full thickness tissue loss 

Stage 5 : unstageable 

2 

4 

3 

1 

1 

18,2 

36,4 

27,3 

9,1 

9,1 

Total  11 100 

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa 4 (36,4%) responden memiliki derajat 

luka pressure ulcer pada Stage 2 : partial thickness skin loss. 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 7 (63,6%) 

adalah mengalami imobilisasi total, yaitu pasien tidak dapat melakukan perubahan posisi 

tubuh atau ekstrimitas tanpa bantuan. Imobilisasi total pada pasien disini oleh karena adanya 

gangguan mobilitas.  

Pada pasien dengan gangguan mobilitas tidak mampu mengubah posisi secara mandiri 

beresiko tinggi terhadap dekubitus. Pasien tersebut dapat merasakan tekanan tetapi, tidak 

mampu mengubah posisi secara mandiri untuk menghilangkan tekanan tersebut. Hal ini 

meningkatkan peluang terjadinya dekubitus. Pada pasien yang mengalami cedera medulla 

spinalis terdapat gangguan motorik dan sensorik. Angka kejadian dekubitus pada pasien yang 

mengalami cedera medula spinalis diperkirakan sebesar 85%, dan komplikasi luka ataupun 

berkaitan dengan luka merupakan penyebab kematian pada 8% populasi ini (Ruller & 

Cooney, 1981 dalam Potter & Perry, 2005). 

Perry & Potter (2005) Pressure ulcer terjadi mulai pada lapisan kulit paling atas atau 

epidermis jika aliran darah, nutrisi dan oksigen terhambat lebih dari 2-3 jam. Kemudian 

mulai terjadi Iskemik primer pada otot dan kerusakan jaringan kulit sesuai dengan kenaikan 

besar dan lamanya tekanan. Tekanan daerah kapiler berkisar antara 16 mmHg – 33 mmHg. 

Pasien yang tidak mampu melakukan mobilisasi maka tekanan daerah sakrum akan mencapai 

60–70 mmHg dan di daerah tumit mencapai 30–45mmHg. Keadaan ini akan menimbulkan 

perubahan degeneratif secara mikrosopik pada semua lapisan jaringan mulai dari kulit sampai 

tulang. Mula–mula kulit tampak kemerahan yang tidak hilang setelah tekanan dihilangkan. 

Pada tahap dini ini, nekrosis sudah terjadi hanya batas kulit pada waktu itu belum jelas. Baru 

setelah beberapa hari terlihat kulit kemerahan dan mengelupas sedikit, kemudian terlihat 

suatu defek kulit. Setelah 1 minggu atau 10 hari terjadi gangguan mikrosirkulasi jaringan 

lokal dan mengakibatkan nekrosis yang mencapai tulang atau fasia di dasarnya (Suriadi, dkk, 

2007).  

Menurut Ignatavicius dan Workman (2006), dekubitus sering ditemukan pada orang 

dengan pergerakan yang terbatas karena tidak mampu mengubah posisi untuk menghilangkan 

tekanan. Posisi klien immobilisasi harus diubah sesuai dengan tingkat aktivitas, kemampuan 

persepsi, dan rutinitas sehari-hari. Oleh karena itu standar perubahan posisi dengan interval 1 

½ sampai 2 jam mungkin tidak dapat mencegah terjadinya dekubitus pada beberapa klien. 

Telah direkomendasikan penggunaan jadwal tertulis untuk mengubah dan menentukan posisi 

tubuh klien minimal setiap 2 jam. Saat melakukan perubahan posisi, alat bantu untuk posisi 
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harus digunakan untuk melindungi tonjolan tulang. Untuk mencegah cidera akibat friksi, 

ketika mengubah posisi, lebih baik diangkat daripada diseret. Pada klien yang mampu duduk 

di atas kursi tidak dianjurkan duduk lebih dari 2 jam. (Hastuti, dkk., 2013). 

Efek dari iskemi akan terjadi kerusakan endotil, penumpukan trombosit dan edema, 

semua ini menyebabkan nekrosis jaringan akibat lebih terganggunya aliran darah kapiler. 

Bagian tubuh yang beresiko terjadi dekubitus adalah tempat diatas tonjolan tulang dan tidak 

dilindungi oleh cukup lemak sub kutan, misalnya daerah sakrum daerah trokanter mayor dan 

tuberositas superior anterior, daerah tumit dan siku.  

Asumsi peneliti, maka dalam kondisi imobilisasi menyebabkan pasien berbaring 

secara terus menerus karena kehilangan gerak secara total dalam posisi tertentu sepanjang 

hari misalnya posisi telentang, bagian belakang tubuh akan menerima tekanan. Sehingga 

pasien tersebut bagian tubuhnya bertumpu pada tempat tidur dan akibat dari penekanan 

tersebut aliran darh pada bagian tubuh akan menjadi terhambat, efeknya akan muncul 

kemerahan dan jika tekanan tidak dihilangkan akan menimbulkan kematian jaringan.  

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian yang dilakukan pada 11 orang responden didapatkan hasil pada 

Sebagian besar responden 7 (63,6%) mengalami imobilisasi total dan 4 (36,4 %) responden 

memiliki pressure ulcer derajat 2 : partial thickness skin loss. Bagi para pemberi pelayanan 

diharapkan dapat melakukan pengkajian faktor kejadian pressure ulcer pada pasien bedrest/ 

gangguan mobilitas sehingga angka kejadian dapat berkurang. 
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Abstract 

Congenital Talipes Equinovarus are the most common congenital anomaly in the orthopaedics. This study 

aimed to find out the clinical features   of CTEV patients that underwent treatment of Ponseti method based 

on functional rating system in RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda during 2013-2016. This study 

was using descriptive observational design. Primary data taken from meeting directly with parents and patients 

and secondary data taken from medical records at RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. The result of 

this study obtained  10 CTEV patients with 13 CTEV feet. The result of CTEV assessment by FRS showed 

that 8 patients (80%) with 10 CTEV feet (76,92%) had excellent results and 2 patiens (20%) with 3 feet of 

CTEV (23,08%) had poor results. The age of the first treatment were 0-28 days with 6 patients (60%) and the 

age of 1-12 months were 4 patients (40%) (mean 30 ± 34 days and median 28 days). Unilateral CTEV were 

7 patients (70%) with 5 patients had unilateral dextra (71,4%) and 2 patients had unilateral sinistra (28,6%) and 

also 3 patients had bilateral CTEV (30%). Idiopathic CTEV were 8 patients (80%) and syndromic were 2 

patients (20%) (hydrocephalus, spina bifida, polidaktily).  I t can be concluded that the result of CTEV 

treatment based on FRS have excellent results in 8 CTEV patients with 13 CTEV feet. Most ages were 0-28 

days with the most anatomical defects were unilateral and the most clinical diagnosis were idiopathic CTEV. 

Key words : Congenital talipes equinovarus, Ponseti method, functional rating system. 

 

Abstrak 

Congenital Talipes Equinovarus merupakan kelainan bawaan yang paling sering terjadi dalam bidang orthopedi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran klinis pasien CTEV yang telah menjalani penatalaksanaan 

metode Ponseti berdasarkan functional rating system di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Periode 

2013-2016. Metode penelitian ini menggunakan desain deskriptif observasional. Data primer diambil dari proses 

bertemu langsung dengan orang tua dan pasien serta data sekunder diambil dari catatan rekam medik 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Hasil penelitian didapatkan 10 pasien CTEV dengan jumlah 

kaki yang mengalami CTEV sebanyak 13 kaki. Hasil penilaian CTEV berdasarkan FRS menunjukkan sebanyak 

8 pasien (80%) dengan 10 kaki CTEV (76,92%) mempunyai hasil yang sangat baik dan 2 pasien (20%) dengan 

3 kaki (23,08%) mempunyai hasil buruk. Usia pertama kali dilakukkan penatalaksaan terdiri dari usia 0-28 

hari berjumlah 6 pasien (60%) dan usia 1-12 bulan berjumlah 4 pasien (40%) (mean sebesar 30 ± 34 hari dan 

median sebesar 28 hari). Unilateral CTEV  sebanyak 7 pasien (70%) dengan 5 pasien (71,4%) unilateral dekstra 

dan 2 pasien (28,6%) unilateral sinistra serta 3 (30%) pasien bilateral. Idiopatik CTEV berjumlah 8 pasien 

(80%) dan sindromik berjumlah 2 pasien (20%) (hidrosefalus, spina bifida, dan polidaktili). Hasil 

penatalaksanaan CTEV berdasarkan FRS memiliki hasil sangat bagus pada 8 pasien CTEV dengan 13 kaki 

CTEV. Usia yang terbanyak adalah usia 0-28 hari dengan  defek  anatomis  yang terbanyak  adalah  unilateral  

dan  diagnosis klinis  terbanyak adalah idiopatik CTEV.  

Kata kunci : Congenital talipes equinovarus, Metode Ponseti, functional rating system 
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PENDAHULUAN 

Congenital Talipes Equinovarus atau clubfoot adalah kelainan deformitas kongenital 

pada tungkai bawah. Terdapat 4 komponen deformitas yaitu cavus, adductus, varus, dan 

equinus. Congenital talipes equinovarus memiliki angka kejadian yang cukup tinggi, 

menempatkannya sebagai kelainan kongenital muskuloskeletal yang  paling sering 

dijumpai.(Meena, S., dkk 2014). Insidensi CTEV secara keseluruhan adalah 1 – 4 per 1000 

kelahiran, atau lebih dari 100.000 bayi lahir dengan CTEV per tahun di seluruh dunia.2,3 

(WHO, 2015) Untuk beberapa Negara   di   Asia   yang   telah   terdapat memiliki    

penelitian    tentang    insidensi CTEV ini yaitu Papua New Guinea yang memiliki  angka  

insidensi  yaitu  2.7  per 1000 kelahiran dan Vietnam yaitu 1 per 1000 kelahiran. 

(Culverwell, A. D., & Tapping, C. S. 2016) 

Indonesia sendiri memiliki data laporan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia     

yang menyatakan bahwa kelainan bawaan yang paling banyak ditemukan adalah talipes 

equinovarus sebanyak 22,3% (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Penelitian 

di RSO Prof. Dr.   Soeharso   Surakarta   oleh   Jauhari (2010) mengenai idiopatik CTEV 

selama satu tahun mendapatkan 71 pasien CTEV. Sementara penelitian di Surakarta lainnya 

oleh  Fuadi  (2012)  mengenai  sindromik CTEV selama dua tahun mendapatkan 31 pasien 

CTEV (Jauhari, A. S. 2010). 

Congenital talipes equinovarus dibagi menjadi dua berdasarkan kondisi penyertanya, 

yaitu   sindromik CTEV dan idiopatik CTEV (Cahyono, B. C. 2012).  Sindromik CTEV bila 

ditemukan bersamaan dengan gambaran klinik lain yang juga merupakan suatu bagian dari 

sindroma genetik, dimana yang sering menyertai adalah gangguan neurologis dan   

neuromuskuler,   seperti pada arthrogryposis, spina bifida ataupun atrofi muskular spinal 

(Nguyen, M. C., 2012) Sedangkan, disebut idiopatik CTEV adalah apabila timbul sendiri 

tanpa disertai gambaran klinik lainnya. 

Tujuan penatalaksanaan CTEV adalah untuk mengurangi atau menghilangkan semua 

komponen deformitasnya sehingga pasien memiliki kaki yang fungsional, bebas nyeri, 

bentuk yang kelihatan normal, kaki plantigrade dengan mobilitas yang baik, tanpa callus, 

dan tidak memerlukan sepatu modifikasi (Ponseti, I. V. 1996). Terapi harus segera dimulai, 

terutama pada hari-hari pertama atau kedua kelahiran. Pada beberapa kasus yang ditemukan, 

koreksi  masih  dapat   dilakukan  sampai akhir masa kanak-kanak (Staheli, L., dkk 2010). 

Ponseti memperkenalkan metode penanganan idiopatik CTEV dengan menggunakan 
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kombinasi antara casting, manipulasi, heel cord tenotomy, dan prolonged splint. Metode 

Ponseti dimulai sejak tahun 1940, dilakukan   evaluasi jangka panjang dan hasilnya 

memberikan antusiasme baru dalam penggunaan cast atau manajemen konservatif dalam 

penanganan idiopatik CTEV.  

Hasil follow – up 30 tahun jangka panjang terhadap pasien dr. Ponseti dengan 

idiopatik clubfoot, didapatkan 78% memberikan outcome yang bagus (Cooper, D. M., & 

Dietz, F. R. 1995). Hasil penelitian jangka panjang lainnya yaitu 80% antara good dan 

excellent (Smith, P. A., dkk 2014). Sementara hasil follow-up  jangka  pendek,  setelah 

dievaluasi  didapatkan  hasil penatalaksanaan sebanyak 75% dinyatakan good, dan sisanya 

dinyatakan sebagai excellent (Matuszewski, L., dkk 2012). Penilaian fungsional pada 

evaluasi klinik diakhir terapi dilakukan menggunakan  Functional  Rating  System by Laaveg 

& Ponseti. Penilaian ini antara lain menilai gait, kepuasan pasien atau orang tua pasien, 

nyeri, posisi tumit saat berdiri, fungsi kaki saat beraktivitas, passive motion yang meliputi 

dorsiflexion, total varus-valgus motion of heel, dan total inversion-eversion  of  foot ( 

Porecha, M., dkk 2011). 

Maksimal penilaian adalah 100 poin yang merupakan indikasi sebagai kaki normal. 

Hasil penilaian memiliki tingkatan antara lain Excellent   (90-100   poin),   Good   (80-89 

poin),  Fair  (70-79  poin),  dan  Poor  ( kurang dari 70 poin). Apabila menunjukan hasil Fair 

atau Poor maka pertimbangkan kemungkinan  kegagalan  dan membutuhkan   penanganan   

lebih   lanjut untuk residual atau deformitas rekuren (Pavone, V., dkk 2013). 

Di berbagai belahan dunia sudah banyak yang menerapkan Metode Ponseti dalam 

penatalaksanaan CTEV dan sudah menunjukan hasil akhir yang cukup baik untuk pasien itu 

sendiri hingga jangka panjang. Akan tetapi, di Indonesia masih sangat terbatas penelitian 

yang dilakukan mengenai insidensi CTEV hingga hasil penatalaksanaannya dengan 

menggunakan Metode Ponseti. Peneliti juga tidak menemukan data dan penelitian terkait 

prevalensi dan insidensi CTEV di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda. Hal tersebut 

melatarbelakangi. peneliti unutk melakukan penelitian mengenai evaluasi penatalaksanaan 

CTEV dengan Metode Ponseti di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional. Data primer diambil 

dari proses bertemu langsung dengan orang tua dan pasien serta data sekunder diambil dari 

catatan rekam medik RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Sampel adalah seluruh 

pasien CTEV yang dilakukan penatalaksanaan dengan Metode Ponseti di RSUD Abdul 

Wahab Sjahranie Samarinda periode 2013-2016. Penelitian ini dimulai dengan 

mengumpulkan data sekunder seluruh pasien dan melanjutkan dengan menghubungi dan 

bertemu pasien untuk mengumpulkan data primer mengenai functional rating system.  

Variabel penelitian ini adalah functional rating system, usia, defek anatomi, dan 

diagnosis klinis. Pengolahan data menggunakan Microsoft Excel 2010. 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan   hasil   pengumpulan data sekunder, jumlah pasien yang tercatat di  

rekam medik  RSUD  Abdul  Wahab Sjahranie Samarinda selama periode 2013 - 2016 

adalah sebanyak 68 pasien. 

Tabel 1 Distribusi Usia Pasien CTEV yang tercatat Di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

Usia Frekuensi Prosentase 

0 hari- 28 hari 

1 bulan – 12 bulan 

12 bulan – 24 bulan 
> 24 bulan 

Tidak tercatat 

26 

22 

2 
3 

15 

38,24 

32,35 

2,94 
4,41 

22,06 

Jumlah 68 100 

Berdasarkan tabel 1 di atas, didapatkan gambaran umum kelompok usia pertama kali 

dilakukkan penatalaksanaan yang paling banyak ditemukan adalah kelompok usia 0-28 hari  

yaitu sebanyak 26 pasien (38,24%), usia 1-12 bulan sebanyak 22 pasien (32,25%), usia 

pasien 12-24 bulan sebanyak 2 pasien (2,94&), usia lebih dari 24 bulan sebanyak 3 pasien 

(4,41%), dan jumlah usia pasien yang tidak tercatat sebanyak 15 pasien (22,06%).  

Tabel 2 Distribusi Defek Anatomis Pasien CTEV yang tercatat Di RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda. 

Defek Anatomis Frekuensi Prosentase 

Bilateral 

Unilateral 

Tidak tercatat 

31 

30 

2 

45,59 

44,12 

10,29 

Jumlah 68 100 
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Berdasarkan tabel 2 di atas, , didapatkan gambaran umum yaitu bilateral sebanyak 31 

pasien (45,59%), unilateral sebanyak 30 pasien (44,12%), dan 7 pasien (10,29%) tidak 

tercatat mengenai defek anatominya. Dari 30 pasien unilateral, unilateral dekstra merupakan 

yang terbanyak sebanyak 19 pasien (63,33%) sementara unilateral sinistra sebanyak 11 

pasien (36,67%).  

Tabel 3 Distribusi Diagnosis Klinis Pasien CTEV yang tercatat Di RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda 

Diagnosis Klinis Frekuensi Presentasi 

Idiopatik 
Sindromik 

58 
10 

85,29 
14,71 

Jumlah 68 100 

Berdasarkan tabel 3 di atas, , data gambaran umum yang ditemukan paling banyak   

adalah idiopatik sebanyak 58 pasien (85,29%) dan sindromik sebanyak 10 pasien (14,71%). 

Berdasarkan data rekam medis tersebut,   dari   68   pasien   yang   tercatat selama   periode   

2013-2016,   57   pasien tercatat alamat tempat tinggal atau nomor telponnya di rekam medis 

11 pasien tidak tercatat sama sekali baik alamat tempat tinggal ataupun nomor teleponnya. 

Namun dari 57 pasien yang tercatat alamat atau nomor teleponnya, hanya 10 pasien yang 

tercatat lengkap alamatnya dan 38 pasien dari 57 pasien yang tercatat nomor teleponnya.  

Peneliti telah mencoba menelusuri dan mengontak 33 pasien, namun hanya 10 pasien 

yang dapat ditemui oleh peneliti untuk dinilai hasil penatalaksanaan berdasarkan functional 

rating system. 2 pasien sedang berada di luar Kota Samarinda dan Tenggarong, 3 pasien 

telah pindah   ke   luar   kota,   3   pasien   telah meninggal  dunia,  10  pasien  tidak  dapat 

dikontak oleh peneliti, 3 pasien dapat dikontak akan tetapi tidak merespon, 1 pasien tidak 

ditemukan alamatnya dan 1 pasien mengalami relaps saat masih dalam proses pemasangan 

gips. Dari 10 pasien yang dapat dilakukkan   penilaian   dan   pengambilan data primer, 

peneliti telah mendapatkan hasil untuk masing-masing variabel penelitian. 

Tabel 4 Distribusi Hasil Penilaian Pasien CTEV yang telah menjalani Penatalaksanaan 

Metode Ponseti  Berdasarkan Fungsional Rating System. 

Fungsional Rating System Pasien P (%) Kaki CTEV P  (%) 

90-100 

80-89 

70-79 

<70 

8 

0 

0 

2 

80 

0 

0 

20 

10 

0 

0 

3 

76,92 

0 

0 

23,08 

Jumlah 10 100 13 100 
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Berdasarkan tabel 4, didapatkan  hasil  berdasarkan  functional rating system yaitu 

sebanyak 8 pasien (80%) dengan 10 kaki (76,92%) mempunyai hasil yang sangat bagus. 

Sementara,  terdapat  2  pasien  (20%) dengan 3 kaki (23,08%) mempunyai hasil yang buruk. 

Satu pasien yang memiliki hasil  buruk  merupakan  pasien  dibawah usia 1 tahun dimana 

pasien tersebut belum bisa berjalan dan berdiri serta 1 pasien (2 kaki) lainnya masih memiliki 

komponen deformitas pada kakinya. 

Gambar 1. Distribusi Usia Pasien CTEV Yang Telah Menjalani Penatalaksanaan Metode 

Ponseti Periode 2013-2016 

 

 

 

Berdasarkan gambar 1 di atas, didapatkan jumlah kelompok rentang usia pasien  0-28  hari  

merupakan  yang terbanyak, yaitu sebanyak 6 pasien (60 %), bandingkan dengan kelompok 

rentang usia 1-12   bulan,   yaitu   sebanyak   4   pasien (40%).  Sementara  mean  didapatkan 

sebesar 30 ± 34 hari. Median didapatkan sebesar 28 hari, dan modus didapatkan 30 hari. Usia 

paling muda adalah 3 hari dan yang   paling   tua   adalah   4   bulan   saat pertama  kali  

mendapatkan penatalaksanaan Metode Ponseti. 
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Gambar 2 Distribusi Defek Anatomis Pasien CTEV Yang Telah Menjalani Penatalaksanaan 

Metode Ponseti Periode 2013-2016 

 

Berdasarkan   gambar   2   di   atas, defek  anatomi  terbanyak  pasien  CTEV yang telah 

menjalani penatalaksanaan Metode Ponseti di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

Periode 2013-2016 adalah unilateral. Pada pasien CTEV, didapatkan   unilateral   7   pasien   

(70%), sedangkan bilateral sebanyak 3 pasien (30%). Pada pasien unilateral, berdasarkan 

hasil penelitian didapatkan unilateral dekstra merupakan yang terbanyak sebanyak 5 pasien 

(71,4%), sedangkan unilateral sinistra sebanyak 2 pasien (28,6%). 

Gambar 3 Distribusi Diagnosis Klinis Pasien CTEV Yang Telah Menjalani Penatalaksanaan 

Metode Ponseti Periode 2013-2016 

 

Berdasarkan gambar 3 di atas, diagnosis klinis terbanyak adalah idiopatik sebanyak 8  pasien 

(80%) dan sindromik sebanyak 2 pasien (20%). Sementara data yang didapat mengenai 

kelainan penyerta untuk diagnosis klinis sindromik yang didapatkan antara lain hidrosepalus, 

spina bifida, dan polidaktili.  
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PEMBAHASAN 

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa sebanyak 8 pasien (80%) dengan 10 kaki   

(76,92%)   mempunyai   hasil   yang sangat bagus berdasarkan functional rating system by 

Ponseti. Sementara, terdapat 2 pasien (20%) dengan 3 kaki (23,08%) mempunyai hasil yang 

buruk Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pertama kali dilakukkan oleh 

Ponseti dan Smoley (1963) yang mendapatkan  hasil  kategori  baik  sebesar 71%  pada  67  

kaki  CTEV (Ponseti, I. V., & Smoley, E. N. 1963). 

Penelitian yang   dilakukkan   Laaveg   dan   Ponseti (1980)   mendapatkan   hasil   

memuaskan pada 63 pasien (90%) dengan 92 kaki CTEV  (88,5%) (Laaveg, S. J., & Ponseti, 

I. V. 1980).  Penelitian  pasien tersebut jangka panjang selanjutnya (rata- rata  30  tahun)  

yang  dilakukkan  oleh Cooper  dan  Dietz  (1995)  mendapatkan hasil sangat baik atau baik 

pada 35 pasien (78%) dari 45 pasien yang masih bisa dijangkau. 

Penelitian yang dilakukan oleh Porecha  et  al.  (2011) juga  mendapatkan hasil  yang 

baik dan  sangat  baik sebesar 89,29% pada 44 pasien CTEV turut mendapatkan hasil yang 

baik  hingga sangat  baik  pada  79  pasien (96,34%) dengan 109 kaki CTEV (95,61%). 

Sementara penelitian yang telah dilakukkan oleh Jauhari (2010) untuk idiopatik CTEV di 

Surakarta, dengan melakukkan penilaian  hanya  berdasarkan pada   pergerakan   pasif   dari   

functional  rating system by Ponseti, mendapatkan hasil 100% pada 99 kaki CTEV. Begitu 

pula dengan penelitian yang dilakukkan oleh Fuadi (2012) di Surakarta yang mendapatkan 

hasil untuk sindromik CTEV sebesar 92,7% pada 55 kaki CTEV. 

Saat  ini,  Metode  Ponseti merupakan metode yang paling diterima hampir di seluruh 

dunia lebih dari satu dekade  ini.  Metode  Ponseti  dikenal sebagai metode yang paling 

efektif dan paling murah. Tingkat keberhasilan yang sangat baik dari Metode Ponseti telah 

dilaporkan  di   beberapa  negara  lainnya yang telah menggunakan  Metode Ponseti 

(Shabtai, L., 2014). 

Distribusi Usia Pasien CTEV  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentang usia yang paling banyak ditemukan 

adalah usia 0-28 hari, yaitu didapatkan sebanyak 6 pasien (60%). Berdasarkan penghitungan 

pada data yang ada, didapatkan nilai mean sebesar 30 ± 34 hari. Hasil penelitian tersebut 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukkan oleh Jauhari (2010) di RSO Prof. Dr. 
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Soeharso,  dimana   didapatkan   frekuensi usia  terbanyak  saat  mulai  terapi  adalah usia 

kurang dari 1 bulan yaitu sebanyak 28 pasien (28,3%). Selain itu hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan hasil penelitian Ukoha, et al. (2011) di Nigeria, didapatkan usia pertama kali 

dilakukkan penanganan yang   terbanyak   adalah   0   –   1   bulan sebanyak 12 pasien 

(27,9%). (Ukoha, U., dkk 2011) Hasil penelitin yang tidak sejalan adalah penelitian yang 

dilakukkan oleh Mejabi, et al. (2016) yang mendapatkan hasil  yang berbeda dimana usia 

terbanyak adalah usia > 4 minggu – 52 minggu yaitu sebanyak 31 pasien (50,8%). (Mejabi, 

J. O., dkk 2016) 

Berdasarkan teori, penatalaksanaan harus dilakukkan secepatnya setelah kelahiran, 

terutama dalam minggu pertama setelah kelahiran. Semakin awal penatalaksanaan 

dilakukkan maka semakin besar kemungkinan untuk berhasilnya penatalaksanaan. Hal  ini  

karena  karakter viskoelastis jaringan  kaki  dari  bayi  baru lahir.   Kontraktur   jaringan   

lunak   pada pasien CTEV berjalan progresif dan menimbulkan perubahan sekunder, tidak 

saja  pada  tulang  yang  sedang  tumbuh tetapi   juga   pada   sendi.10,23 (Ricco, A. I., dkk 

2014)     Walaupun begitu,   hasil   dari   beberapa   penelitian masih  menunjukkan  bahwa  

Metode Ponseti   masih   dapat   digunakan   untuk pasien yang sudah memasuki akhir masa 

kanak-kanak Pada kasus penatalaksanaan yang tertunda hingga awal masa kanak- kanak, 

pemasangan gips Metode Ponseti dapat dilakukkan. Pada kasus-kasus tertentu, koreksi 

dengan operasi mungkin diperlukan, akan tetapi operasi yang dilakukkan akan lebih minimal 

bila dibandingkan dengan kasus yang tidak didahului dengan penatalaksanaan Metode 

Ponseti. 

Distribusi    Defek    Anatomis    Pasien 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unilateral yang terbanyak, yaitu sebanyak 7 

pasien (70%) dan dekstra didapatkan sebanyak 5 pasien (71,4%) sedangkan sinistra hanya 

terdapat pada 2 pasien (28,6%). Sementara bilateral didapatkan sebanyak 3 pasien (30%). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Porecha, et al. (2011), dimana didapatkan 

defek anatomis paling banyak adalah unilateral sebanyak 31 pasien (63,27%) dengan  

keterlibatan  sisi dekstra lebih banyak yaitu 17 pasien (54,84%)    sementara  sinistra  14  

pasien (45,16%). Penelitian  yang  dilakukkan Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Porecha, et al. (2011), dimana didapatkan defek anatomis paling banyak adalah 

unilateral sebanyak 31 pasien (63,27%) dengan  keterlibatan  sisi dekstra lebih banyak yaitu 
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17 pasien (54,84%)    sementara  sinistra  14  pasien (45,16%).16    Penelitian  yang  

dilakukan oleh Ariffudin (2010) di RSO Prof. Dr. R. Soeharso   Surakarta   juga   

mendapatkan hasil unilateral dengan jumlah 21 pasien (57%) dari total 37 pasien (Ariffudin, 

M. 2010).  Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukkan oleh 

Jaqueto et al. (2016) di Brazil yang menemukan bahwa  bilateral  lebih  Banyak, yaitu 

sebanyak 20 pasien (64,5%) dari 31 pasien yang menjadi responden (Jaqueto, P. A., dkk 

2016). 

Distribusi    Diagnosis    Klinis    Pasien CTEV 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa   idiopatik   merupakan   diagnosis klinis 

terbanyak, yaitu sebanyak 8 pasien (80%).  Sedangkan  sindromik  didapatkan sebanyak 2 

pasien (20%). Kelainan penyerta yang ditemukan pada sindromik CTEV penelitian ini antara 

lain hidrosepalus, spina bifida, dan polidaktili. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

peneitian Werler et al., (2013) di Amerika pada tahun 2007 hingga 2011 yang mendapatkan 

bahwa idiopatik merupakan   diagnosis   klinis   terbanyak yaitu sebanyak 646 pasien 

(95,4%) dari total 677 pasien. Sehingga didapatkan juga sindromik  sebanyak  31  pasien  

(4,6%) (Werler, M. M., dkk). Hasil penelitian yang dilakukkan Evans et.al, (2016) di 

Bangladesh juga menyatakan  hasil  yang  sama  yaitu idiopatik merupakan yang terbanyak 

dengan jumlah 147 pasien (97,4%). Sedangkan     untuk     sindromik     hanya berjumlah 4 

pasien (2,6%) (Evans, A. M., dkk 2016). 

SIMPULAN 

Hasil   penatalaksanaan   CTEV   yang telah menjalani Metode Ponseti berdasarkan 

FRS memiliki hasil sangat bagus pada 8 pasien CTEV dengan 13 kaki CTEV Distribusi   usia   

pasien   CTEV   yang telah menjalani penatalaksanaan Metode Ponseti yang terbanyak adalah 

usia pasien 0-28 hari. Mean sebesar 30 ± 34 hari Distribusi    defek    anatomis    pasien 

CTEV       yang       telah       menjalani penatalaksanaan Metode Ponseti yang terbanyak 

adalah unilateral. Distribusi   diagnosis   klinis    pasien CTEV yang telah menjalani 

penatalaksanaan Metode Ponseti yang terbanyak adalah idiopatik. 
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Abstract 

 

 

Varicose veins of lower extremity an occupational health problem in both developed and developing countries. 

Varicose veins is a valve function due to destruction of overstretching due to increased venous pressure in the 

long run is characterized by a large prominent veins and visible under the skin around the legs, especially the 

lower limbs. The aim of this study was to determine the relationship between uses high heels and long standing 

with the incidence of varicose veins in the lower limbs of sales promotion girls at Plaza Mulia Mall in 2015 

which is consisting of high heels and long standing variable. The study used quantitative design with a cross-

sectional. This study used 74 respondents and collected by using Systematic Random sampling. Chi-square 

analysis test results showed that there were no correlation between the uses high heels and long standing with 

the incidence of varicose veins lower leg on sales promotions girls with each ρ value  = 0.003, ρ = 0.007 in 

Plaza Mulia Mall in 2015. Sales promotion girl are advised to use proper shoes is less than or equal to 5 cm to 

minimize the potential of varicose veins occurrence 

 

Keywords: high heels, long standing, lower limb varicose veins 

 

 

 

Abstrak 

 

 

Varises vena tungkai bawah merupakan masalah kesehatan kerja baik di negara maju maupun negara 

berkembang. Varises adalah rusaknya fungsi katup-katup vena akibat peregangan berlebihan oleh karena 

meningkatnya tekanan vena dalam jangka waktu lama yang ditandai dengan penonjolan vena yang besar dan 

tampak dibawah kulit seluruh tungkai terutama tungkai bawah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan penggunaan sepatu hak tinggi dan berdiri lama dengan kejadian varises vena tungkai bawah pada 

sales promotion girls Di Mall Plaza Mulia bagian Matahari tahun 2015 yang terdiri dari variabel sepatu hak 

tinggi dan berdiri lama. Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan rancangan Cross-Sectional. 
Sampel penelitian sebanyak 74 responden dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik Systematic Random 
Sampling. Hasil analisis dengan menggunakan uji Chi-Square menunjukkan ada hubungan antara penggunaan 

sepatu hak tinggi dan berdiri lama dengan kejadian varises vena tungkai bawah pada sales promotion girls 
dengan masing - masing nilai ρ = 0,003, ρ = 0,007 di Mall Plaza Mulia bagian Matahari tahun 2015. Disarankan 

pada Sales Promotion Girls menggunakan sepatu dengan hak kurang dari atau sama dengan 5 cm untuk 

meminimalisasi terjadinya potensi varises. 

 

Kata Kunci: Sepatu berhak tinggi, berdiri lama, varises vena tungkai bawah. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan yang semakin terus meningkat akan disertai peningkatan peran serta 

masyarakat lebih aktif. Terlebih lagi budaya yang datang dari barat. Gaya modern yang dianut 

oleh masyarakat Indonesia sangat memungkinkan terjadi suatu gangguan atau suatu penyakit. 

Dimana zaman sekarang wanita yang bekerja dituntut untuk tampil cantik atau berpenampilan 

yang menarik. (Siahaan, Aileen C, 2006) 

Dibeberapa perusahaan atau seperti contohnya di supermarket dan mall menuntut 

karyawan wanita untuk menggunakan sepatu hak tinggi. Hal ini akan menimbulkan jaring-jaring 

darah yang melalui pembuluh darah,sehingga menyebabkan pembuluh darah membengkak. Jika 

kasusnya sangat parah, bisa dilakukan pembedahan untuk mengatasi varises tersebut. Gejala 

yang paling sering timbul adalah cepat lelah, pegal pada kaki terasa nyeri dan kebal terutama saat 

saat berdiri lama ataupun saat aktifitas yang banyak menggunakan kaki. 

Varises vena tungkai bawah (VVTB) adalah kelainan pembuluh darah yang merupakan 

salah satu manifestasi kutaneus dari insufisiensi vena kronik pada ekstremitas bawah. Penyakit 

ini sering dijumpai di klinik tetapi masih sedikit perhatian dari para klinisi, hal ini disebabkan 

karena kelainan ini dianggap ringan dan mortalitasnya yang rendah. (Beale, 2005). 

Varises vena tungkai bawah adalah penyakit yang dikenal berhubungan dengan kebiasaan 

hidup seseorang yang lebih banyak dalam posisi berdiri. Kejadian VVTB meningkat seiring 

dengan bertambahnya usia. Insiden tertinggi pada wanita adalah usia 31-60 tahun sedangkan 

pada pria adalah usia 51-70 tahun. (Beale, 2005) 

Menurut WHO tahun 2013 Hampir 100 ribu perempuan Korsel didiagnosis menderita 

varises, yang artinya lebih dari 60% dari pasien yang ada di seluruh negeri. Penyakit vaskuler ini 

makin naik sepanjang 6 tahun belakangan terutama pada perempuan muda tetapi wanita usia 40-

an dan 50-an memang masih tetap berisiko tertinggi menderita varises. Prevalensi VVTB di 

eropa sekitar 50% dari penduduk dewasa VVTB dapat terjadi pada pria dan wanita, namun 

wanita lebih sering ditemukan dibanding pria. Pada tahun 2007 dilaporkan di Eropa dan Amerika 

Serikat penderita VVTB sebanyak 25-35 % pada wanita dan 15 % pada pria. Pada data studi 

Framingham dilaporkan bahwa VVTB sebanyak 39,4/1000 pada pria dan 51,9/1000 pada wanita. 

Angka ini mungkin lebih rendah pada penduduk Asia.(Carina Adriana , 2012). 
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Angka kejadian varises di Indonesia saat ini diperkirakan sekitar 25% sampai 30% pada 

wanita dan 10% sampai 20% pada pria.Sedangkan di Kaltim khususnya pada RS.AW.Syahrani 

menurut laporan rekam medik penderita Varises vena tungkai bawah pada tahun 2012 sebanyak 

20 pasien yang menderita vvtb, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 13 pasien dan tahun 2014 

sebanyak 24 pasien. hal tersebut menunjukan adanya peningkatan jumlah penderita varises vena 

tungkai bawah meski sempat menurun pada tahun 2013 kemudian naik kembali di tahun 2014. 

Menurut data rekam medis RSUD I A Moeis pada tahun 2012 sebanyak 8 pasien,sedangkan pada 

tahun 2013 sebanyak 11 pasien dan tahun 2014 sebanyak 15 pasien penderita VVTB .  

  Berdasarkan survey pendahuluan yang peneliti lakukan di mall Lembuswana Matahari 

dari 30 sampel yang diambil terdapat 7 orang yang menderita varises vena tungkai bawah,dari 30 

sampel 20 orang memakai sepatu hak tinggi dan berdiri lama, hal tersebut menunjukan bahwa 

ada fenomena,serta dari hasil wawancara pada sales promotion girls banyak yang mengeluh 

nyeri pada kaki pada saat memakai sepatu hak tinggi dan berdiri lama.Menurut penelitian yurnila 

ningsih achmad 2009 bahwa ada hubungan penggunaan sepatu hak tinggi  terhadap potensi 

terjadinya varises vena tungkai bawah, sedangkan menurut carina adriana tahun 2012 ada 

hubungan berdiri lama terhadap kejadian varises vena tungkai bawah.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan sepatu hak tinggi dan berdiri lama 

dengan kejadian varises vena tungkai bawah pada sales sales promotion girls di Mall Plaza Mulia 

bagian Matahari. 

METODE  PENELITIAN 

    Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 

yang digunakan adalah cross sectional.. Desain studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

penggunaan sepatu hak tinggi dan berdiri lama dengan kejadian varises vena tungkai bawah pada 

sales promotion girls di Mall Plaza Mulia bagian Matahari tahun 2015. Adapun variabel 

dependen adalah kejadian varises vena tungkai bawah dan variabel independen adalah 

penggunaan sepatu hak tinggi dan berdiri lama.  

Populasi dalam penelitian ini adalah sales promotion girls di plaza mulia bagian matahari 

sebesar 280 responden dengan besarnya sampel sebanyak 74 responden. Teknik pengambilan 
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sampel pada penelitian ini adalah systematic random sampling dimana sampel diambil 

berdasarkan dengan karakteristik penelitian. Teknik pengumpulan data ini dengan kuesioner dan 

observasi dengan melibatkan dokter. Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Pada penelitian ini dilakukan uji statistik yaitu 

dengan uji Chi-Square. Peneliti menetapkan Confidence Interval (CI) 90% dan nilai α sebesar 

10%.  

HASIL PENELITIAN 

Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang kejadian 

Varises Vena Tungkai Bawah di Mall Plaza Mulia Bagian Matahari tahun 2015,  yaitu dengan 

cara mendeskripsikan identitas responden dan tiap - tiap variabel dependent maupun variabel  

independent yang ada didalam penelitian dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden di Mall Plaza Mulia Tahun 2015 

Karakteristik Frekuensi Prosentase (%) 

Umur 

> 25 Tahun 

< 25 Tahun 

 

35 

39 

 

47% 

53% 

Pendidikan 

SD 

SMP/SLTP 

SMA/SMK 

 

2 

5 

67 

 

3% 

7% 

90% 

Tinggi Badan 

145-142 

153-160 

161-168 

169-176 

 

31 

32 

8 

4 

 

42 

43 

10 

5 

Berat Badan 

40-47 

48-55 

56-63 

64-71 

 

20 

45 

7 

2 

 

27 

61 

9 

3 

Hasil Diagnosa Dokter 

Varises 

Tidak Varises 

 

56 

18 

 

76% 

24% 
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Ukuran Hak Sepatu 

Sepatu Ukuran  (>5cm) 

Sepatu Ukuran (<5cm) 

 

63 

11 

 

85% 

15% 

Berdiri Lama 

Berdiri (> 3jam) 

Berdiri (<3jam) 

 

59 

15 

 

80% 

20% 

Sumber : Data Primer November Tahun 2015 

Berdasarkan tabel diatas pada 74 Sales Promotion Girls di Matahari Plaza Mulia terdapat 

35 sampel (47%) yang berusia ≥25 tahun dan beresiko menderita varises vena tungkai bawah, 

dan 39 sampel (53%) diantaranya adalah responden yang tidak berisiko yang umurnya (<25 

tahun). Sebanyak 32 responden (43%) memiliki tinggi badan 153-160 cm dan 45 responden 

(61%) memiliki berat badan 48-55 kg. Sebagian besar responden (90%) memiliki pendidikan 

setingkat SMA/SMK. 56 sampel (76%) menderita varises vena tungkai bawah dan 18 sampel 

(24%) tidak menderita varises vena tungkai bawah. Sebagian besar responden (85%) 

menggunakan sepatu hak tinggi > 5cm dan beresiko menderita varises vena tungkai bawah dan 

11 sampel (15%) menggunakan sepatu hak tinggi <5cm. Selanjutnya terdapat 59 responden 

(80%) berdiri lama (>3jam) dan beresiko menderita varises vena tungkai bawah serta 15 sampel 

(20%) diantaranya adalah responden yang berdiri lama (<3jam). 

 

Analisis Bivariat 

Analisis bivariat pada penelitian ini menggunakan uji Chi Square untuk melihat dan 

menganalisis hubungan antara pemakaian sepatu hak tinggi dan berdiri lama dengan kejadian 

varises vena tungkai bawah. 

Tabel 2 Distribusi Hubungan Antara Pemakaian Sepatu Hak Tinggi Dengan Kejadian Varises 

Vena Tungkai Bawah di Mall Plaza Mulia Tahun 2015 

 

 

Variabel 

Hasil Diagnosa Dokter 
p-value 

 Varises Tidak Varises 

N % N % 

Sepatu 

Hak 

Tinggi 

< 5 cm 

“Tidak” 
7 10% 4 5% 

0.003 > 5 cm 

“Ya" 
11 15% 52 70% 

Total 18 25% 56 75% 

Sumber : Data Primer November Tahun 2015 (Uji Chi - Square) 
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Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa dari 74 sampel hasil penelitian pada Sales 

Promotion Girls di Matahari Plaza Mulia didapatkan sebanyak 52 sampel (70%) adalah 

responden yang memakai sepatu hak tinggi ( >5cm ) dan terkena varises vena tungkai bawah dan 

11 sampel (15%) tidak varises vena tungkai bawah. Sedangkan  responden yang tidak memakai 

sepatu hak tinggi (<5cm) dan terdiagnosa varises vena tungkai bawah sebanyak 4 sampel (5%) 

dan yang tidak varises vena tungkai bawah sebanyak 7 sampel (10%). 

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi - square pada tabel 4.4 diatas 

menunjukkan bahwa nilai p-value (0,003) < α (0,1). Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima 

sehingga disimpulkan bahwa ada hubungan penggunaan sepatu hak tinggi dengan kejadian 

varises vena tungkai bawah pada sales promotion girl di Mall Plaza Mulia bagian Matahari. 

Tabel 3 Distribusi Hubungan Antara Pemakaian Sepatu Hak Tinggi Dengan Kejadian Varises 

Vena Tungkai Bawah di Mall Plaza Mulia Tahun 2015 

       Sumber : Data Primer November Tahun 2015 (Uji Chi - Square) 

Berdasarkan tabel diatas, dari 74 sampel hasil penelitian pada Sales Promotion Girls di 

Matahari Plaza Mulia terdapat  49 sampel (66%) adalah responden yang berdiri lama           ( 

>3jam) dan terkena varises vena tungkai bawah dan 10 sampel (14%) tidak varises vena tungkai 

bawah. Sedangkan  responden yang tidak berdiri lama (< 3jam) dan terdiagnosa varises vena 

tungkai bawah sebanyak 7 sampel (9%) dan yang tidak varises vena tungkai bawah sebanyak 8 

sampel (11%). 

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi - square pada tabel 4.5  diatas 

menunjukkan bahwa nilai p-value (0,007) < α (0,1). Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima 

sehingga disimpulkan bahwa ada hubungan berdiri lama dengan kejadian varises vena tungkai 

bawah pada sales promotion girl di Mall Plaza Mulia bagian Matahari. 

 

 

 

Variabel 

Hasil Diagnosa Docter 
p-value 

Varises Tidak Varises 

N % N % 

Berdiri 

Lama 

< 3 jam 

“Tidak” 
7 9% 8 11% 

0.007 > 3 jam 

“Ya” 
49 66% 10 14% 

Total 56 75% 18 25% 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan di Mall Plaza Mulia Bagian Matahari 

Samarinda, telah dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 14 November 2015 dengan mengambil 

sampel secara Random Sampling  sebanyak 74 sampel untuk mewakili populasi dalam penelitian 

ini. Besarnya sampel yang digunakan berdasarkan keterbatasan waktu peneliti dalam penelitian. 

Berikut adalah analisis hubungan penggunaan sepatu hak tinggi dan berdiri lama dengan 

kejadian varises vena tungkai bawah sebagai berikut : 

1. Hubungan antara Pemakaian Sepatu Hak Tinggi dengan kejadian Varises Vena 

Tungkai Bawah di Mall Plaza Mulia Bagian Matahari. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar yang memakai sepatu 

hak tinggi > 5 cm menderita varises vena tungkai bawah sebanyak  52 sampel (70%), dan yang 

tidak varises vena tungkai bawah sebanyak 11 sampel (15%).Sedangkan yang tidak memakai 

sepatu hak tinggi < 5 cm menderita  varises vena tungkai bawah sebanyak 4 sampel (5%), dan 

yang tidak varises vena tungkai bawah sebanyak 7 sampel (10%). 

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi - square pada tabel  diatas 

menunjukkan bahwa nilai p-value (0,003) < α (0,1). Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima 

sehingga disimpulkan bahwa ada hubungan penggunaan sepatu hak tinggi dengan kejadian 

varises vena tungkai bawah pada sales promotion girl di Mall Plaza Mulia bagian Matahari. 

Hasil diatas menunjukkan bahwa penggunaan sepatu hak tinggi  mempengaruhi angka 

kejadian varises vena tungkai bawah, yaitu semakin tinggi sepatu hak tinggi yang digunakan 

maka kemungkinan mengalami varises vena tungkai bawah lebih tinggi. Hal ini dikarenakan 

Ketika seorang perempuan memakai sepatu hak tinggi (5 cm atau lebih), kaki tidak mampu 

menahan beban secara merata, dan sulit menjaga keseimbangan struktur pembuluh darah vena. 

Sehingga memperberat keadaan dimana tonus otot melemah dan pembuluh darah balik 

meregang. Ini menyebabkan vena kehilangan kelenturannya. Sehingga Vena meregang menjadi 

lebih panjang dan lebih lebar. 

Sejalan dengan penelitian ini, hasil penelitian Yurnila Ningsih Achmad(2009) dengan 

metode cross sectional juga menyimpulkan bahwa penggunaan sepatu hak tinggi berpotensi 

menyebabkan varises vena tungkai bawah dengan p-value (0,003)  < α (0,05). Oleh karena itu 

disarankan bahwa seseorang yang telah menderita varises vena tungkai bawah agar selalu 
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menjaga kondisi fisik secara lebih baik seperti berolahraga secara teratur serta perbanyak 

konsumsi sayuran dan buah berserat tinggi dan makanan yang dapat merangsang sirkulasi darah, 

seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, jahe dan cabai merah, dan menghindari 

faktor - faktor risiko seperti menggunakan sepatu dengan hak kurang dari atau sama dengan 5 

cm,berdiri atau duduk terlalu lama, menghindari berat badan berlebihan serta faktor lain yang 

dapat menyebabkan penyakit varises vena tungkai bawah. 

2. Hubungan antara Berdiri Lama dengan kejadian Varises Vena Tungkai Bawah di 

Mall Plaza Mulia Bagian Matahari. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar yang berdiri lama > 3 

jam menderita varises vena tungkai bawah sebanyak 49 sampel (66%) dan yang tidak varises 

vena tungkai bawah sebanyak 10 sampel (14%).Sedangkan yang tidak berdiri lama < 3 jam 

menderita  varises vena tungkai bawah sebanyak sebanyak 7 sampel (9%),dan yang tidak varises 

vena tungkai bawah sebanyak 8 sampel (11%). 

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi - square pada tabel  diatas 

menunjukkan bahwa nilai p-value (0,007) < α (0,1). Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima 

sehingga disimpulkan bahwa ada hubungan berdiri lama dengan kejadian varises vena tungkai 

bawah pada sales promotion girl di Mall Plaza Mulia bagian Matahari. 

Hasil diatas menunjukkan bahwa berdiri lama  mempengaruhi angka kejadian varises 

vena tungkai bawah karena posisi berdiri yang lama akan menyebabkan tekanan darah pada vena 

tungkai bawah meningkat sehingga lama kelamaan akan meningkatkan pelebaran pembuluh 

darah vena yang pada akhirnya menyebabkan insufisiensi,kondisi di mana dinding atau katup 

pembuluh darah balik (vena) di tungkai tidak berkerja secara efektif sehingga darah dari tungkai 

sulit dipompa kembali ke jantung.  

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan, ternyata terbukti bahwa semakin lama berdiri 

maka beresiko varises vena tungkai bawah. Penelitian ini searah dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Carina Adriana (2012), dengan metode cross sectional menerangkan bahwa ada 

hubungan bermakna antara berdiri lama dengan varises vena tungkai bawah dengan p-value 

(0,004)  < α (0,05). 

Selain menggunakan sepatu hak tinggi dan berdiri lama ada beberapa faktor lain yang dapat 

menyebabkan varises vena tungkai bawah yaitu: 
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1. Umur  

Sangat mempengaruhi karena semakin tua maka kemunduran fungsi yang normal 

(degeneratif) dapat menyebabkan kelemahan katup-katup vena, sehingga tidak dapat bekerja 

dengan baik. 

2. Keturunan atau genetic 

Memiliki keluarga yang terkena varises dapat meningkatkan resiko terajdinya kelainan ini. 

Sekitar setengah dari orang-orang yang terkena varises mempunyai riwayat keluarga yang 

menderita varises. 

3. Jenis Kelamin 

Wanita mengalami varises 2 sampai 3 kali lebih besar dari pada pria. Sekitar setengah wanita 

diAmerika mengalami varises. Peruhbahan hormonal karena pubertas, kehamilan, menopause 

atau pemakaian pil pengontrol kehamilan (pil KB) dapat meningkatkan resiko terkenavarises 

pada wanita. 

4. Kehamilan  

Selama kehamilan, pertumbuhan janin akan meningkatkan tekanan pada darah yaitu pada 

vena tungkai, varises selama kehamilan biasanya akan mengalami perubahan dalam 2 sampai 

12 bulan setelah melahirkan. 

5. Kegemukan atau Obesitas 

Kegemukan akan memberikan tambahan tekanan pada pembuluh darah vena pada tungkai 

bawah 

6. Merokok 

Jangka panjang merokok memiliki efek yang merugikan pada sistem vena. Pada perokok, 

modifikasi kimia diduga terjadi pada endothelium vena. Modifikasi ini dapat menyebabkan 

peningkatan tonisitas vasomotor dan proliferasi otot polos. Reaksi ini bisa menjelaskan 

perubahan dalam dinding vena yang menyebabkan terjadinya VVTB. 

7. Konsumsi Alkohol 

Pada studi kasus yang dilakukan di Perancis, penyalahgunaan alkohol mengindikasikan risiko 

yang lebih tinggi insufisiensi vena tungkai bawah. Alkohol menyebabkan vasodilatasi segera 

dan penurunan tekanan darah yang diikuti oleh rebound elevasi tekanan darah.  
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SIMPULAN 

Terdapat hubungan antara penggunaan sepatu hak tinggi dengan kejadian varises vena 

tungkai bawah dengan P value (0,003) <  α (0,1) dan ada hubungan antara berdiri lama dengan 

kejadian varises vena tungkai bawah dengan P value (0,007) < α (0,1) pada Sales Promotion 

Girls di Plaza Mulia Bagian Matahari. Sehingga diharapkan bagi perusahaan untuk membuat 

batasan penggunaan sepatu dengan hak tinggi kurang atau sama dengan 5 cm dan bagi karyawati 

lebih menjaga kesehatan kaki dengan melakukan peregangan otot betis, olahraga teratur, 

meninggikan kedua tungkai setelah selesai berkerja, komsumsi makanan sehat dan tinggi serat. 
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ANALISIS FAKTOR RESIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN 

HIPERTENSI DI PUSKESMAS JUANDA KOTA SAMARINDA 

Wiyadi1) Ratanto2) Badar3) 

1,2,3) Jurusan Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim,  

Jl. W. Monginsidi Samarinda, 75123 

Email: wiyadi_wiyadi@yahoo.com or wiyadi1968@gmail.com 

Abstract 

Hypertension is one of the non-communicable diseases in which Indonesia is now beginning to shift from infectious 

diseases to non-communicable diseases (PTM) where the prevalence rate increases every year. The prevalence of 

hypertension in East Kalimantan in 2008 was 26.9%. The purpose of this study was to analyze risk factors 

associated with the incidence of hypertension disease in Juanda Government Clinic  of Samarinda. The design of 

this study was descriptive with cross sectional approach. The sampling with purposive sampling with the number of 

sample 93. Respondents who went to Juanda Health Center and in accordance with the inclusion criteria were given 

questionnaires and cholesterol examination. The analysis was performed by using univariate analysis by performing 

bivariate percentage and analysis with chi-square analysis and mulitvariat with logistic regression analysis. In the 

research, the correlation between age factor and hypertension occurrence p = 0,756, gender factor with hypertension 

p = 0,482, obesity factor with incidence of hypertension p = 0,029, hereditary factor with hypertension p = 0,206, 

smoking habit factor with hypertension occurrence p = 1.00 Activity habits factor with the occurrence of 

hypertension p = 0.120, Cholesterol level factors with the incidence of Hypertension p = 0.179, Factor Alcohol 

consumption with occurrence Hiperytensi p = 0.133, and the factor of eating habits salted food with the incidence of 

hypertension p = 0.036. There was no significant correlation (p> 0,05) between age factor, hereditary, activity 

habits, cholesterol, sex, smoking habit and drinking habits and there was significant correlation (p <0,05) between 

obesity factor and habits eat salted manakan, and the dominant factor associated with the incidence of Hypertension 

in this study is the eating habits of salty foods. 

 

Keywords: hypertension incidence, risk factor analysis. 

 

Abstrak 

Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang tidak menular dimana saat ini Indonesia mulai terjadi pergeseran 

dari penyakit menular ke penyakit yang tidak menular (PTM) dimana angka prevalensi semkian meningkat setiap 

tahunya. Prevalensi hipertensi di Kaltim pada tahun 2008 sebesar 26,9%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

factor risiko yang berhubungan dengan kejadian penyakit hipertensi di Puskesmas Juanda Samarinda. Desain 

penelitian deskripsi dengan pendekatan cross sectional. Adapun pengambilan sampel dengan purposive sampling 

dengan jumlah sampel 93. Responden yang berobat ke Puskesmas Juanda dan sesuai dengan kriteria inklusi 

diberikan kuesioner dan dilakukan pemeriksaan kolesterol. Analisis univariat dengan prosentasi  dan analisa bivariat 

dengan chi-square serta  multivariat dengan analisis regresi logistic.  untuk menentukan faktor dominan dari faktor 

risiko yang ada. Pada penelitian didapatkan hubungan antara factor usia dengan kejadian hipertensi p= 0,756, faktor 

jenis kelamin dengan kejadian Hipertensi p= 0,482, faktor obesitas dengan kejadian hipertensi p= 0,029, faktor 

herediter dengan kejadian hipertensi p= 0,206, kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi p= 1,00, kebiasaan 

aktifitas dengan kejadian hipertensi p= 0,120, kadar kolesterol dengan kejadian hipertensi p= 0,179, kebiasaan 

minum alkohol dengan kejadian hipertensi p= 0,133, dan kebiasaan makan makanan asin dengan kejadian ipertensi 

p =0,036 . Tidak ada hubungan yang signifikan (p>0,05) antara faktor usia, herediter, kebiasaan aktifitas, kadar 

kolesterol, jenis kelamin, kebiasaan merokok dan kebiasaan minum alkohol dan  ada hubungan yang signifian 

(p<0,05) antara faktor obesitas dan kebiasan makan manakan asin, dan faktor  dominan  yang berhubungan dengan 

kejadian hipertensi pada penelitian ini adalah kebiasaan makan makanan  asin. 

 

Kata kunci : kejadian hipertensi, analisis factor risiko. 
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PENDAHULUAN 

Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang tidak menular dimana saat ini Indonesia 

mulai terjadi pergeseran dari penyakit menular ke penyakit yang tidak menular (PTM). Hal ini 

dikarenakan adanya peningkatan social ekonomi, lingkungan dan struktur penduduk, gaya hidup 

tidak sehat, misalnya merokok, kurang aktivitas fisik, makanan tinggi lemak dan kalori, serta 

konsumsi alkohol yang diduga merupakan faktor risiko PTM (Balitbang, 2006; B. Syah, 2002).   

Di Indonesia, angka penderita hipertensi  mencapai 32 persen pada 2008 dengan kisaran 

usia di atas 25 tahun. Jumlah penderita pria mencapai 42,7 persen, sedangkan 39,2 persen adalah 

wanita. Kalimantan Timur merupakan provinsi urutan  ke tiga prevalensi hipertensi (29,6%) 

setelah Bangaka Belitung (30,9%) dan Kalimantan Selatan (30,8%) (Rahajeng, 2007). 

Ada beberapa factor resiko terjadinya hipertensi diantaranya usia, jenis kelamin,kurang 

aktivitas, obesitas, koleterol,   kebiasan merokok, minum alcohol, kebiasaan makan asin, 

meliputi usia, jenis kelamin, kurang aktivitas, obesitas, kolesterol tinggi, kebiasaan merokok, 

minum alcohol, dan makan makanan asin (Rahajeng, 2007). Tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengunakan rancangan penelitian deskrisi analitik dengan pendekatan 

cross sectional dimana pengambilan data dilakukan secara bersamaan antara variabel independen 

dan dependen. Penelitian ini menggunakan data primer dari responden langsung. Besar populasi 

pada penilitian adalah sebayak 203 orang.  Kemudian diambail sampel dengan rumus 

proposional    dan didapatkan sampel sebesar  100 sampel. 

Teknik sampling dengan non probility yaitu purposive sampling dengan waktu  selama satu 

bulan. Responden yang berkunjung ke Puskesmas Juanda yang sesuai dengan kriteria inklusi 

diberikan penjelasan  untuk dialkuak penelitian bila yang bersangutan bersedia maka diberi 

kuesioner dan dilakukan pemeriksaan kadar kolesterol. 

 

 

 

This image cannot currently be displayed.
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HASIL PENELITIAN 

Analisis Univariat 

Tabel 1 Distribusi  Frekuensi Karakteristik Responden di Puskesmas Juanda 

Usia Responden Frekuensi Prosentase 

Dibawah 40  tahun 18 18 

Lebih dari 40 tahun 82 82 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

 

39 

 

39 

Perempuan 

Pendidikan 

61 61 

SD 34 34 

SLTP 16 16 

SLTA 34 34 

PT 

Hipertensi : 

16 16 

Ringan  78 78 

Berat 22 22 

IMT 

BB lebih 

40 40 

BB Normal 60 49 

Penyakit Herediter 

Ya 66 66 

Tidak 34 34 

Kebiasaan merokok 

Ya 9 9 

Tidak 91 91 

Kebiasaan olah raga 

Ya 51 51 

Tidak 49 49 

Kadar kolesterok 

Normal 49 49 

Tinggi 51 51 

Kebiasaan makan makan asin 

Ya 44 44 

Tidak 56 56 
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Analisis Bivariat 

1. Usia dengan kejadian Hipertensi. 

Usia Responden Hipertensi    

 Ringan 

n 

Berat 

n 

N P OR 

Kurang dari 40 

thn 

15 3 18 0,76 1,5 

Lebih 40 tahun 63 19 82   

Total 78 22 100   

Dari hasil analisis Chi-Square (X2) terdapat nilai expected-nya kurang dari 5 ada 25 % 

jumlah selnya . Oleh karena itu uji yang dipakai adalah uji Fisher’s exact Test. Didapakan 

hasil tidak ada hubungan yang signifikan antara usia responsden dengan kejadian 

Hipertensi dimana p = 0, 756 lebih besar dari pada α = 0,05. Dengan OD 1,5 dengan  

interval kepercayaan  95% diantara 0,39 dan 5,77 artinya usia di atas 40 tahun memilki 

resiko terkena Hipertensi sebesar 1,5 kali dari usia kurang dari 40 tahun. 

2. Jenis kelamin dengan kejadian Hipertensi 

Jenis kelamin 
Hipertensi N P OR 

Ringan Berat    

Laki-laki 29 10 39 0,49 0,71 

Perempuan 49 12 61   

Total 78 22 100   

Berdasarkan analisis dengan uji Chi square tidak ada perbedaan antara jenis kelamin laki-

laki dan perempuan (p=0,494). Dengan OR 0,71 dengan interval kepercayaan 95% antara 

0,27 sampai dengan 1,85. Setiap jenis kelamian memiliki resiko terkena Hipertensi 0,71 

kali. 

3. Indeks Masa Tubuh dengan Kejadian Hipertensi 

IMT Hipertensi N p 

 Ringan Berat   

Normal 52 9 61 0,029 

Lebih 26 13 39  

Total 78 22   

Resposnden yang memeliki BB lebih menderita hipertensi ringan 26 responden,  dan 

hipertensi berat 13 respsonden. Berdasarkan hasil uji Chi- square terdapat hubungan yang 

signifikan (p=0,029) antara IMT dengan kejadian Hipertensi dengan OR 2,89 dengan 

interval kepercayaan 95 % antara 1,09 sampai dengan 7,63. Artinya resiko terjadi 

Hipertensi 2,89 pada orang yang memiliki berat badan lebih atau obesitas. 
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4. Penyakit Herediter dengan Kejadian Hipertensi 

Herediter 
Hipertensi 

N p 
Ringan Berat 

Ada 49 17 66 0,206 

Tidak 29 5 34  

Total 78 22 100  

Resposnden yang memiliki factor herediter memiliki penyakit Hipertensi ringan 49 

responden, dan Hipertensi berat 17 responden. Berdasarkan hasil uji Chi- square tidak 

ada hubungan yang signifikan (p=0,206) antara penyakit herediter dengan kejadian 

penyakit Hipertensi dengan  OR 0,497 interval kepercayaan 95% antara 0,167 sampai 

dengan 1,49. 

5.  Kebiasaan Merokok dengan Kejadian Hipertensi 

Merokok 
Hipertensi 

N p 
Ringan Berat 

Ya 7 2 9 1,00 

Tidak 71 20 91  

Total 78 22 100  

Berdasarkan hasil uji Chi-square terdapat sel yang nilai expectednya kurang dari 5 

sebesar 25% sehingga menggunakan uji Fisher’s Exact Test . Dari hasil uji Fisher’s 

Exact Test tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan 

kejadian Hipertensi (p= 1,00).dengan OR 0,99 dengan interval kepercayaan 95% anatara 

0,19 sampai dengan 5,12 

6. Kebiasaan Olah Raga dengan Kejadian Hipertensi 

Olah Raga 
Hipertensi 

N P 
 

Ringan Berat OR 

Ya 35 14 49 0,12 2,15 

Tidak 43 8 51   

Total 78 22 100   

Berdasarkan hasil uji Chi- square terdapat hubungan yang signifikan (p= 0,12) antara 

kebiasaan olah raga dengan kejadian Hipertensi.OR 2,15 dengan interval kepercayaan 

95% anatar 0,81 sampai dengan 5,71 artinya orang yang memiliki kebiasaan merokok 

mempunyai resiko terjadi Hipertensi sebanyak 2,15 kali. 
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7. Kadar Kolesterol dengan kejadian Hipertensi 

Kolesterol Hipertensi     

 Ringan Berat N P  OR 

Normal 41 8 49 0.18  1,94 

Tinggi 37 14 51    

Total 78 22 100    

Pada penelitian Kadar kolesterol tinggi menderita Hipertesi ringan sebanyak 41 

responden, dan Hipertensi berat 8 responden. Berdasarkan hasil uji Chi- square tidak ada 

hubungan yang signifikan (p=0,18)  antara Kadar kolesterol dengan kejadian Hipertensi 

dengan OR 1,94 interval kepercayaan 95 % antara 0,73 sampai dengan 5,14 artinya orang 

yang memiliki kadar kolesterol tinggi mempunyai resiko terjadi Hipertensi 1,94 kali.  

8. Kebiasaan Minum Alkohol dengan Kejadian Hipertensi 

Minum alkohol 
Hipertensi 

N P 
 

Ringan Berat OR 

Ya 0 1 1 0.22 - 

Tidak 78 21 99   

Total 78 22 100   

Berdasarkan hasil uji Chi square terdapat sel yang memiliki niali expectednya kurang 

dari 5 sebanyak 50% sehingga menggunakan uji alternative lain yaitu uji Fisher’s Exact 

Test 0,22 artinya tidak ada hubungan yang signifikan (p=0.22) antara kebiasaan minum 

alcohol dengan kejadian Hipertensi.0 

9. Kebiasaan Makan Makanan Asin dengan Kejadian Hipertensi 

Makan asin 
Hipertensi 

N P 
OR 

Ringan Berat 

Ya 30 14 44 0,058  1,048 

Tidak 48 8 56   

Total 78 22 100   

Berdasarkan hasil uji Ch-i square tidak ada hubungan yang siginifikan (p=0,058) antara 

kebiasaan makan makanan asin dengan kejadian Hipertensi.dengan OR 1,048 interval 

kepercayaan 95 % antara 0,95 sampai dengan 1,14. 
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Analisis Multivariat 

Faktor Df P 

Kolesterol 1 0,092 

IMT 1 0,042 

Makan asin 1 0,039 

Pada analisis multivariat ada beberapa factor yang memiliki p value labih dari 0,25 

sehingga tidak dilakukan uji ini.  Faktor yang di uji mutivariat adalah factor usia, kebisaan 

minum alcohol, kadar kolesterol, kebiasaan olah raga, penyakit herediter, IMT dan kebiasaan 

makan makanan asin. Pada step 5 didapatkan ada tiga factor yaitu IMT (p=0,042), kadar 

kolesterol  (p=0,92) dan kebiasaan makan makanan  asin(p=0,039) . Berdasarkan hasil uji 

Regresi logistic yang merupakan factor dominan terjadinya hipertensi pada penelitian ini adalah 

kebiasaan makan asin (p=0,039) 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian ini usia yang menderita Hiperetensi terdapat 18 % berusia 

dibawah 40 tahun hal ini menunjukan bahwa penyakit ini sudah mulai diderita pada usia dini, hal 

ini dikarenakan perubahan gaya hidup yang terjadi padaa era globalisasi yang semakin serba 

instan dan tingkat kesibukan yang semakin tinggi yang menyebabkan tingkat stres semakin 

tinggi juga. Menurut penelitian Anggara (2013) semakin meningkat penderita hipertensi pada 

usia kurang dari 40 tahun, hal ini disebabkan karena pada usia produktif kurang memperhatikan 

kesehatan seperti pola makan dan pola hidup yang kurang sehat seperti merokok. Pada penelitian 

ini tidak ada  hubungan yang signifikan (p=0,756) antara usia dengan kejadian hipertensi.  

Pada penelitian ini faktor jenis kelamin berdasarkan hasil uji Chi- Square tidak ada 

hubungan yang signifikan (p=0,494) antara jenis kelamin dengan kejadian penyakit hipertensi, 

artinya terdapat resiko yang sama antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian dari Anggara (2013) bahwa jenis kelamin tidak ada hubungan yang 

signifikan (p=0.355) dengan kejadian penyakit hipertensi. Pada penelitian ini perempuan yang 

menderita hipertensi lebih besar (36,8%) dari pada laki-laki (24,3%). Hal ini diperkuat hasil 

penelitian oleh Anggraini (2009), bahwa jenis kelamin tidak ada hubungan yang signifikan 

(p=0,836)  dengan kajadian hipertensi. 
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Pada penelitian ini faktor IMT terdapat hubungan yang signifikan (p=0,029) antara IMT 

dengan kejadian penyait hipertensi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Anggara (2013) dan 

Novianti (2014) bahwa IMT ada hubungan yang signifikan (p=0,001) dengan kejadian 

hipertensi. Pada orang yang mengalami peningkatan IMT (obesitas) akan menyebabkan 

terjadinya penyumbatan pembuluh darah sehingga menyebabkan aliran darah terganggu, suplai 

oksigen dan zat makanan ke organ terganggu. Dampaknya Jantung akan semakin meningkat 

kerjanya untuk meningkatkan suplai makanan dan oksigen ke jaringan untuk memenuhi 

kebutuhan. Hal ini akan memacu tekanan darah dan menyebabkan hipertensi .  

Pada penelitian ini faktor herediter tidak ada hubungan yang bermakna (p=0,209) dengan 

kejadian penyakit hipertensi. Hal ini berbeda dengan hasil peneitian dari Korneliani, (2012) 

seseorang yang memiliki dua kali berisiko menderita penyakit hipertensi dibandingkan dengan 

orang yag tidak mempunyai riwayat keluarga dengan hipertensi. 

Pada penelitian ini tidak ada hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian penyakit 

hipertensi dimana P> 0,05. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Yundini (2006), 

Kaplan (1985)  bahwa kebiasaan merokok berhubungan dengan kejadian penyakit Hipertensi11.  

Pada penelitian ini hanya 9% yang memiliki kebiasaan merokok sehingga secara analitik tidak 

ada hubungannya. Hapir selurunya 91% responden tidak mempunyai kebiasaan merokok, tetapi 

memiliki factor resiko yang lain seperti, usia,  obesitas, herediter, dan kebiasaan makan makanan 

asin. Hal ini sesuai dangan hasil penelitian Susalit (2001) beberapa faktor yang mungkin 

berpengaruh terhadap timbulnya hipertensi biasanya tidak berdiri sendiri, tetapi secara bersama-

sama sesuai dengan teori mozaik pada hipertensi esensial. 

Kebiasaan olah raga yang  tadak ada hubungan secara signiifikan (p=0,12) dengan 

kejadian penyakit hipertensi. Pada orang yang tidak aktif cenderung memiliki detak jantung yang 

lebih tinggi, semakin tinggi detak jantung, semakin keras jantung bekerja akibatnya timbul darah 

tinggi. Hal ini sesui dengan hasil peneltian Yundini (2006) bahwa kebiasaan aktivitas tidak 

teratur berhubungan dengan kejadian penyakit hipertensi. 

Pada penelitian ini kadar kolesterol tidak berubungan secara signifikan (p = 0,179) 

dengan kejadian penyakit hipertensi. Kolesterol yang berlebih tersebut akan menempel dan 

menumpuk di pembuluh darah. Semakin banyak kolesterol berlebih, otomatis dapat 

menyebabkan diameter pembuluh darah semakin menyempit. Aliran darah yang melewati bagian 
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yang menyempit tersebut akan menjadi lebih deras. Semakin keras pembuluh darah maka akan 

meningkatkan tahanan perifer sehingga tekanan darah kan menjadi meningkat. 

Pada penelitian ini kebiasaan minum alkohol tidak ada hubungan yang signifikan 

(p>0.05) dengan kejadian penyakit hipertensi hal ini terjadi karena secara kuantitas responden 

yang memiliki kebiasaa minum alcohol hanya 1 % sehingga secara statistik tidak berpengaruh. 

Pada penelitian ini hampir seluruhnya responden beragama Islam dimana minum alkohol 

diharamkan sehingga responden tidak mengkosumsinya.  

Pada penelitian ini kebiasaan makan makanan asin berhubungan secara signifikan 

(p=0.036) dengan kejadian penyakit hipertensi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Anggara (2012) bahwa kebiasaan makan makan asin berhubungan secara 

sigifikan (p= 0,000) dengan kejadian hipertensi. Jika garam yang dikonsumsi berlebihan, ginjal 

yang bertugas untuk mengolah garam akan menahan cairan lebih banyak daripada yang 

seharusnya di dalam tubuh. Banyaknya cairan yang tertahan menyebabkan peningkatan pada 

volume darah seseorang atau dengan kata lain pembuluh darah membawa lebih banyak cairan. 

Beban ekstra yang dibawa oleh pembuluh darah inilah yang menyebabkan pembuluh darah 

bekerja ekstra yakni adanya peningkatan tekanan darah di dalam dinding pembuluh darah atau 

terjadi hipertensi. Menurut Anggraini (2008) terdapat hubungan yang bermakna (p=0,00) antara 

kebiasaan makan makan  asin dengan kejadian penyakit hipertensi. 

Hasil analisis multivarian didapatkan bahwa factor yang paling dominan pada penelitian 

ini  adalah kebiasaan makan makanan asin ( p=0,039). Meskipun hipertensi merupakan penyakit 

multifaktorial artinya banyak faktor yang mempengaruhi saling berkaitan satu sama lain. 

 

SIMPULAN 

Tidak ada hubungan yang signifikan (p>0,05) antara faktor usia, herediter, kebiasaan 

aktifitas, kadar kolesterol, jenis kelamin, kebiasaan merokok dan kebiasaan minum alkohol dan  

ada hubungan yang signifian (p<0,05) antara faktor obesitas dan kebiasan makan manakan asin, 

dan faktor  dominan  yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada penelitian ini adalah 

kebiasaan makan makanan  asin. 
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Abstract 

 

Observation at Care Room Atma Husada Mental Hospital shows that patients complain to the services provided 

which should have been overcome with good nurses therapeutic communication. The research aims to explain the 

correlation between nurses’ knowledge, attitude, training and behavior of therapeutic communication 

implementation. This research used quantitative survey method. The data were collected by using questionnaires and 

analyzed based on the analysis of univariate, bivariate, multivariate. The technique of sampling that the researcher 

uses was total sampling. The result of this research indicates that first, there was a correlation between nurse’s 

knowledge and behavior in implementing therapeutic communication based on statistic test showed p value = 0,000 

by using alpha 0,05 with Prevalence Odds Ratio (POR) 95% CI=8,8 artinya perawat yang mempunyai pengetahuan 

yang tinggi berpeluang menerapkan komunikasi terapeutik sebanyak 8,8 kali dibandingkan dengan perawat yang 

mempunyai pengetahuan yang rendah. Second, there was a correlation between nurse’s attitude and behavior in 

implementing therapeutic communication based on statistic test showed p value = 0,022 by using alpha 0,05. Third, 

there was a correlation between nurse’s training and behavior in implementing therapeutic communication based on 

statistic test showed p value = 0,005 by using alpha 0,05. However, based on the multiple logistic regression test 

showed that knowledge was the most dominant variable since it had Exp (B) of 8,604.  

Key Words: Knowledge, Attitude, Training, Therapeutic Communication Behavior. 

 

 

Abstrak 

 

Pengamatan di ruang perawatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Samarinda menunjukkan adanya masalah 

ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, dalam hal ini 

komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh perawat kurang optimal. Penelitian ini bertujuan mengetahui  gambaran 

hubungan Pengetahuan Sikap dan Pelatihan Perawat dengan perilaku penerapan Komunikasi Terapeutik di RSJD 

Atma Husada Samarinda serta mengetahui faktor yang paling dominan berkontribusi terhadap perilaku penerapan 

komunikasi terapeutik. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian survey deskriptif kuantitatif. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan instrument kuisioner dalam bentuk kuisioner tertutup. 

Proses seleksi sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Total Sampling, yaitu suatu cara 

pengambilan sampel dengan mengambil seluruh sampel yang tersedia, yaitu sebanyak 99 responden. Data yang 

diperoleh melalui penyebaran kuesioner akan diolah dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pertama, ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan perawat dengan 

penerapan komunikasi terapeutik berdasarkan hasil uji statistic didapatkan p value = 0,000 dengan menggunakan 

alpha 0,05 dengan nilai Prevalence Odds Ratio (POR) 95% CI=8,8 artinya perawat yang mempunyai pengetahuan 

yang tinggi berpeluang menerapkan komunikasi terapeutik sebanyak 8,8 kali dibandingkan dengan perawat yang 

mempunyai pengetahuan yang rendah. Kedua, ada hubungan antara sikap perawat dengan perilaku penerapan 

komunikasi terapeutik karena diperoleh p value = 0,022, dengan menggunakan alpha 0,05. Ketiga, ada hubungan 

yang signifikan antara keikutsertaan pelatihan perawat dengan penerapan komunikasi terapeutik dimana hasil uji 

statistic didapatkan p value = 0,005 dengan menggunakan alpha 0,05. Hasil analisa regresi logistik berganda 

diperoleh bahwa variabel pengetahuan adalah variabel yang paling berhubungan dengan perilaku penerapan 

komunikasi terapeutik karena memiliki nilai Exp(B) paling besar yaitu 8,604.  

Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Pelatihan, Perilaku Komunikasi Terapeutik.  
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PENDAHULUAN 

 

Keperawatan sebagai pelayanan atau asuhan keperawatan profesional bersifat humanistik 

menggunakan pendekatan holistik, dilakukan berdasarkan ilmu keperawatan, berorientasi kepada 

kebutuhan objektif klien, mengacu pada standar profesional keperawatan dan menggunakan etika 

keperawatan sebagai tuntutan utama. Hal ini harus dituangkan dalam praktik nyata dalam asuhan 

keperawatan. Karena asuhan keperawatan merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan pada 

praktik keperawatan yang diberikan kepada pasien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan 

dengan menggunakan proses keperawatan (Depkes RI, 2005:v) 

Pasien sebagai pengguna jasa pelayanan keperawatan menuntut pelayanan keperawatan 

yang sesuai dengan haknya, yakni pelayanan keperawatan yang bermutu dan paripurna. Pasien 

akan mengeluh bila komunikasi perawat dirasa tidak memberikan  nilai kepuasan bagi dirinya. 

Pasien berhak mendapatkan pelayanan yang disertai dengan   keramahtamahan petugas 

kesehatan salah satunya perawat. Perawat mempunyai peranan yang sangat besar, baik dilihat 

dari interaksinya dengan pasien dan keluarganya maupun dilihat dari keterlibatan pelayanan 

secara langsung    kepada    pasien. Pelayanan keperawatan banyak bentuknya diantaranya adalah 

komunikasi, bila dalam komunikasi tidak terjalin dengan baik antara pasien dengan perawat 

maka akan mengganggu pelayanan itu sendiri. 

Komunikasi merupakan proses komplek yang melibatkan perilaku dan memungkinkan 

individu untuk berhubungan dengan orang lain dan dunia sekitarnya. Perawat yang memiliki 

keterampilan berkomunikasi secara terapeutik (menyembuhkan) tidak saja akan mudah menjalin 

hubungan saling percaya dengan klien, mencegah terjadinya masalah ilegal, memberikan 

kepuasan secara profesional dalam pelayanan keperawatan, tapi juga meningkatkan citra 

keperawatan serta citra rumah sakit. Komunikasi terapeutik yang efektif diharapkan akan 

menunjang proses kesembuhan seorang pasien. 

Pengalaman sehari-hari, ketidak puasan pasien yang paling sering dikemukakan dalam 

kaitannya dengan sikap dan perilaku petugas rumah sakit, antara lain: keterlambatan pelayanan 

dokter dan perawat, dokter sulit  ditemui, dokter dan perawat kurang komunikatif dan informatif, 

lamanya proses masuk rawat inap, perawat berbicara kurang ramah, sulit tersenyum, lambat 

dalam memberikan respon terhadap keluhan dan kebutuhan pasien, serta kurangnya ketertiban 

dan kebersihan lingkungan rumah sakit. Sesuai fungsinya rumah sakit memberikan pelayanan 
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yang terbaik untuk pasien agar pasien cepat sembuh, karena kesembuhan pasien bukan hanya 

didukung dari unsur medik, tapi unsur non medik pun juga mendukung kesembuhan pasien, 

diantaranya sikap petugas dalam memberikan pelayanan termasuk cara komunikasi terhadap 

pasien. 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda adalah rumah sakit milik 

pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur. Tim KARS Kemenkes RI telah melakukan 

survey di Rumah Sakit ini pada tanggal 23 – 25 Agustus 2016 lalu, dan hasilnya bahwa Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Atma Husada lulus tingkat Paripurna. Saat ini pelayanan di 7 ruangan rawat 

inap RSJD Atma Husada telah menerapkan Model Praktek Keperawatan Profesional (MPKP). 

Melihat realitas ini, peneliti berasumsi perawat jiwa sudah pasti terbiasa menerapkan komunikasi 

terapeutik. 

Melihat fenomena diatas, peneliti akan membuktikannya dengan melakukan penelitian 

survey deskriptif kuantitatif dengan judul “Analisis Perilaku Penerapan Komunikasi Terapeutik 

di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda“. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui  gambaran hubungan Pengetahuan Sikap dan Pelatihan Perawat 

dengan perilaku penerapan Komunikasi Terapeutik di RSJD Atma Husada Samarinda.   

 

METODE PENELITIAN 

Metode dalam penelitian menggunakan penelitian survey deskriptif kuantitatif dengan 

pendekatan cross sectional. Data dikumpulkan dengan kuesioner yang dibuat oleh peneliti 

berdasarkan pengembangan dari teori yang sudah ada. Pengetahuan tentang komunikasi 

terapeutik diukur menggunakan kuesioner skala Guttman. Sedangkan variabel sikap dan perilaku 

penerapan komunikasi terapeutik kuisioner skala Likert. Analisis bivariat menggunakan uji Chi 

Square dan untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling besar pengaruhnya terhadap 

variable terikat, maka langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan analisis multivariate. 
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Hasil Penelitian 

Analisis Univariat 

Tabel 1 Jumlah Tenaga Perawat Menurut Tingkat Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

S1 Keperawatan 

S1 Keperawatan tanpa Ns 

D-IV Keperawatan 

D-III Keperawatan 

SPK 

18 

21 

4 

94 

10 

12,2 

14,2 

2,7 

63,9 

6,8 

Total 147 100% 

 

Tenaga keperawatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda 

hampir sebagian besar (63.9%) berlatar belakang D-III Keperawatan. 

Tabel 2 Distribusi Pengetahuan Perawat Tentang Komunikasi Terapeutik di Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Atma Husada Mahakam tahun 2017 

 

Pengetahuan Jumlah Persentase 

Rendah 

Tinggi 

41 

58 

41,4 

58,6 

Total 99 100,0 

 

Dari 99 Perawat yang diteliti mengenai pengetahuan komunikasi terapeutik, didapatkan 

bahwa perawat yang mempunyai pengetahuan yang rendah yaitu 41 orang atau sekitar 41,4%.  

Tabel 3 Distribusi Sikap Perawat Dalam Komunikasi Terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Atma Husada Mahakam tahun 2017 

Sikap Jumlah Persentase 

Tidak Baik 

Baik 

47 

52 

47,5 

52,5 

Total 99 100,0 

 

Dari 99 perawat yang diteliti mengenai sikap dalam penerapan komunikasi terapeutik, 

didapatkan bahwa hampir setengahnya mempunyai sikap yang tidak baik yaitu 47 orang 

(47,5%). 
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Tabel 4 Distribusi Keikutsertaan Pelatihan Komunikasi Terapeutik Perawat Jiwa Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Atma Husada Mahakam tahun 2017 

 

Keikutsertaan Pelatihan Jumlah Persentase 

Tidak Pernah 

Pernah 

69 

30 

69,7 

30,3 

Total 99 100,0 

 

Dari 99 perawat yang diteliti didapatkan bahwa sebagian besar perawat tidak pernah 

mengikuti pelatihan yaitu 69 orang (69,7%). 

Tabel 5 Distribusi Perilaku Penerapan Komunikasi Terapeutik Perawat Jiwa di Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Atma Husada Mahakam tahun 2017 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan dari 99 perawat yang diteliti didapatkan bahwa perawat 

yang tidak baik dalam menerapkan komunikasi terapeutik yaitu 46 orang (46,5%). 

Analisis Bivariat 

Tabel 6 Hubungan Pengetahuan Perawat dengan Perilaku Penerapan Komunikasi Terapeutik  

di RSJD Atma Husada Mahakam 

 

Pengetahuan 

Penerapan Komunikasi 

Terapeutik 

 

Jumlah 

 

P value 

OR 95% 

CI 

Tidak Baik Baik 

Rendah 

Tinggi 

31 (31,3%) 

15 (15,2%) 

10 (10,1%) 

43 (43,4%) 

41 

58 

 

0,000 

 

8,8 

Total 46 (46,5%) 53 (53,5%) 99   

 

Hasil uji statistik didapatkan p value = 0,000 dengan menggunakan alpha 0,05 maka 

dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan perawat dengan penerapan 

komunikasi terapeutik. Kemudian diperoleh nilai Prevalence Odds Ratio (POR) 95% CI=8,8 

artinya perawat yang mempunyai pengetahuan yang tinggi berpeluang menerapkan komunikasi 

terapeutik sebanyak 8,8 kali dibandingkan dengan perawat yang mempunyai pengetahuan yang 

rendah. 

 

 

Penerapan Komunikasi Terapeutik (Perilaku) Jumlah Persentase 

Tidak Baik 

Baik 

46 

53 

46,5 

53,5 

Total 99 100,0 
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Tabel 7 Hubungan Sikap Perawat dengan Perilaku Penerapan Komunikasi Terapeutik  

di RSJD Atma Husada Mahakam 

 

Sikap 

Penerapan Komunikasi 

Terapeutik 

 

Jumlah 

 

P value 

POR 95% 

CI 

Tidak Baik Baik 

Tidak Baik 

Baik 

28 (28,3%) 

18 (18,2%) 

19 (19,2%) 

34 (34,3%) 

47 

52 

 

0,022 

 

2,784 

Total 46 (46,5%) 53 (53,5%) 99   

 

Hasil uji statistik tentang hubungan antara sikap dengan perilaku penerapan komunikasi 

terapeutik didapatkan p value = 0,022, dengan menggunakan alpha 0,05 maka dapat disimpulkan 

ada hubungan antara sikap perawat dengan perilaku penerapan komunikasi terapeutik. Hasil uji 

statistic pun menunjukkan nilai POR (95% CI) sebesar 2,7 artinya perawat yang mempunyai 

sikap yang baik berpeluang untuk berperilaku baik sebanyak 2,7 kali dalam menerapkan 

komunikasi terapeutik pada klien gangguan jiwa dibandingkan dengan perawat yang mempunyai 

sikap yang tidak baik. 

Tabel 8 Hubungan Keikusertaan Pelatihan Perawat dengan Perilaku Penerapan Komunikasi 

Terapeutik di RSJD Atma Husada Mahakam 

 

Pelatihan 

Penerapan Komunikasi 

Terapeutik 

 

Jumlah 

 

P value 

POR 95% 

CI 

Tidak Baik Baik 

Tidak Pernah 

Pernah 

39 (39,4%) 

7 (7,1%) 

30 (30,3%) 

23 (23,2%) 

69 

30 

 

0,005 

 

4,271 

Total 46 (46,5%) 53 (53,5%) 99   

 

Hasil uji statistic didapatkan p value = 0,005 dengan menggunakan alpha 0,05 maka 

dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara keikutsertaan pelatihan perawat dengan 

penerapan komunikasi terapeutik. Kemudian diperoleh nilai POR (95% CI)= 4,271 artinya 

perawat yang pernah mengikuti pelatihan mempunyai peluang menerapkan komunikasi 

terapeutik sebanyak 4,2 kali dibandingkan dengan perawat yang belum pernah mengikuti 

pelatihan. 
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Analisis Multivariat 

Tabel 9 Hasil analisa uji regresi logistik berganda variabel independen (pengetahuan, 

sikap, pelatihan) di RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda 

Variabel Independen B df Exp(B) 

Pengetahuan 2,152 1 8,604 

Sikap 0,940 1 2,560 

Pelatihan 
1,435 

1 
4,199 

Sumber: data primer 

Hasil analisis menggunakan regresi logistik berganda dengan metode enter bahwa tiga 

variabel independen yang memiliki nilai Exp(B) >1 yaitu pengetahuan, sikap dan pelatihan 

sehingga ketiga variabel tersebut berhubungan secara signifikan dengan perilaku penerapan 

komunikasi terapeutik. Selanjutnya untuk mengetahui variabel mana yang paling berhubungan 

dengan variabel dependen, dilihat dari nilai Exp(B) dengan keputusan uji bahwa semakin besar 

nilai Exp (B) berarti semakin kuat hubungan variabel independen dengan variabel dependen yang 

dianalisis. Berdasarkan hasil analisa regresi logistik berganda tersebut diperoleh bahwa variabel 

pengetahuan adalah variabel yang paling berhubungan dengan perilaku penerapan komunikasi 

terapeutik karena memiliki nilai Exp(B) paling besar yaitu 8,604. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan 

antara pengetahuan perawat tentang komunikasi terapeutik dengan perilaku perawat dalam 

menerapkan komunikasi terapeutik (p = 0,000) dari 41 perawat yang berpengatahuan rendah, 

terdapat 31 orang perawat (31,3%) yang penerapan komunikasinya tidak baik. Sedangkan dari 58 

perawat yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, terdapat 43 orang perawat (43,4%) yang 

menerapkan komunikasi terapeutik dengan baik. Artinya bahwa perawat yang memiliki 

pengetahuan yang tidak baik cenderung akan menerapkan komunikasi terapeutik dengan tidak 

baik, sementara dengan pengetahuan yang baik cenderung akan menerapkan komunikasi 

terapeutik dengan baik pula.  

Hasil penelitian pun memperlihatkan bahwa terdapat juga perawat dengan pengetahuan 

yang tidak baik cenderung menerapkan komunikasi terapeutik. Hal ini terjadi karena proses 

adopsi perilaku yang terjadi di kalangan perawat yang diperoleh dari hasil proses belajar selama 
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menempuh pendidikan. Seorang perawat yang memiliki peran role model dan health education 

seharusnya dapat mengetahui tentang pentingnya komunikasi terapeutik sekalipun pengetahuan 

mereka tentang komunikasi terapeutik setelah dilakukan evaluasi secara lebih rinci tidak baik 

sehingga banyak yang menerapkan komunikasi terapeutik namun dengan pengetahuan yang 

tidak baik. Karena pada kenyataannya stimulus yang diterima oleh subjek dapat langsung 

menimbulkan tindakan, artinya seseorang dapat bertindak atau berperilaku baru tanpa terlebih 

dahulu mengetahui makna stimulus yang diterimanya. Dengan kata lain, tindakan seseorang 

tidak selalu didasari oleh pengetahuan dan sikapnya (Soekidjo, 2005). Artinya semakin baik 

pengetahuan dan sikap seseorang, belum tentu dapat menghasilkan perilaku yang baik pula.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan ke 99 orang perawat Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Atma Husada Mahakam Samarinda didapatkan gambaran bahwa hampir setengah perawat 

mempunyai sikap yang tidak baik yaitu 47 orang (47,5%) dan 52 orang (52,5%) memiliki sikap 

yang baik dalam menerapkan komunikasi terapeutik. Artinya jumlah responden yang memiliki 

sikap baik terhadap penerapan komunikasi terapeutik masih lebih banyak dibandingkan sikap 

yang tidak baik. Hal ini berbanding lurus dengan pengetahuan yang dimiliki oleh perawat 

tersebut, pengetahuan yang tidak baik akan membentuk sikap yang tidak baik pula. Karena 

dalam penentuan sikap yang utuh, pengetahuan, pikiran, keyakinan dan emosi memegang 

peranan penting (Soekidjo, 2005). Perawat yang memiliki sikap yang tidak baik kemungkinan 

belum siap untuk berdiskusi/memikirkan hal-hal yang menyangkut komunikasi terapeutik, atau 

bahkan mungkin mereka belum siap untuk sekedar mendengar dan memperhatikan hal-hal yang 

menyangkut komunikasi terapeutik. 

Hasil analisis mengenai hubungan sikap dengan perilaku penerapan komunikasi 

terapeutik, menunjukkan adanya hubungan antara sikap perawat dengan perilaku perawat dalam 

menerapkan komunikasi terapeutik dengan angka signifikan = 0,022  (dibawah 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa sikap baik perawat yang ditunjukkan oleh sikap menerima, merespon, 

menghargai, dan bertanggung jawab terhadap penerapan komunikasi terapeutik akan memberi 

dampak yang baik pula bagi perilaku penerapan komunikasi terapeutik mereka. Perilaku 

seseorang akan dipengaruhi oleh kepercayaan, keyakinan, kehidupan emosional, dan 

kecendrungan untuk berprilaku yang semua itu merupakan komponen sikap (Soekidjo, 2005). 
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Pembentukan sikap yang positif tidaklah bisa diwujudkan dalam waktu singkat. Respon 

seseorang dimulai dari perhatiannya terhadap suatu stimulus sampai dapat bertanggung jawab 

atas dirinya sendiri terhadap stimulus yang diberikan, memerlukan proses yang bertahap. 

Pembentukan sikap harus dimulai dari adanya kepercayaan terhadap pemberi stimulus. Melalui 

pembinaan, sikap akan lebih dapat terbentuk daripada hanya sekedar pengajaran sesaat dan ini 

tentunya juga harus diselaraskan dengan proses peningkatan pengetahuan.  

Hasil penelitian secara univariat, tergambar bahwa sekitar 69 orang perawat (69,7%) 

dari 99 orang perawat belum pernah mengikuti pelatihan. Ini menandakan bahwa sebagian besar 

perawat di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda belum mendapatkan 

pengajaran yang diperlukan untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan perawat dalam 

hubungannya dengan interaksi antara perawat dengan klien. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan salah seorang perawat yang bekerja di perawatan IGD, bahwa pelatihan yang dilakukan 

di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda tidak hanya tentang komunikasi 

terapeutik tetapi bergantian sesuai dengan materi yang dianggap diperlukan. 

Sementara beradasarkan hasil penelitian tentang hubungan keikutsertaan pelatihan 

perawat dengan perilaku penerapan komunikasi terapeutik didapatkan ada hubungan yang 

signifikan antara keikutsertaan pelatihan dengan perilaku penerapan komunikasi terapeutik 

dengan mendapatkan p value = 0,005 dan didapatkan hasil bahwa dari 69 perawat yang belum 

pernah mengikuti pelatihan, terdapat 39 orang (39,4%) perawat yang penerapan komunikasinya 

tidak baik. Sedangkan dari 30 perawat yang pernah mengikuti pelatihan, ada 23 perawat (23,2%) 

yang menerapkan komunikasi terapeutik dengan baik, sama dengan penelitian yang dilakukan di 

Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tentang pengaruh pelatihan komunikasi 

terapeutik terhadap peningkatan kemampuan perawat. Artinya disini bahwa perawat yang pernah 

mengikuti pelatihan cenderung untuk melakukan penerapan komunikasi terapeutik dengan baik. 

Klien gangguan jiwa memiliki hubungan yang tidak harmonis misalnya bermusuhan 

dengan orang lain dan mengancam (aggression) atau curiga yang berlebihan (paranoid). Klien 

gangguan jiwa juga seringkali tidak produktif di masyarakat, bahkan cenderung merugikan 

masyarakat misalnya mencuri (eleptomany), malas (abulia), atau perilaku deviasi social lain 

seperti pemakaian zat adiktif (Iyus : 2007). Sebagaimana orang normal, penderita gangguan jiwa 

tetap sebagai pelaku moral yang otonom untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi dirinya 
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apabila ia masih kompeten. Peran perawat kesehatan jiwa untuk mengobservasi perubahan, baik 

perubahan kecil atau menetap yang terjadi pada klien; mendemonstrasikan penerimaan; respek; 

memahami klien; mempromosikan ketertarikan klien dan berpartisipasi dalam interaksi melalui 

komunikasi terapeutik menunjukkan pengaruh yang kuat dalam membantu klien melakukan 

orientasi (Stuart dan Sundeen, 1995). 

Penanganan gangguan jiwa tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi harus dilakukan 

secara komprehensif. Kemampuan perawat menjalin hubungan professional akan membantu 

memecahkan masalah klien. Bentuk hubungan professional perawat dengan teman sejawat 

melalui pertemuan rutin, pre conference atau pertemuan dalam mengawali aktivitas, dan post 

conference atau pertemuan dalam mengakhiri aktivitas untuk memecahkan masalah klien. 

Hubungan professional dengan tim kesehatan lain dilakukan melalui konsultasi/kolaborasi, visite 

dokter, middle conference serta case conference atau pertemuan untuk membahas kasus. Model 

komunikasi kesehatan dalam perspektif system, klien sebagai focus pelayanan perawatan 

kesehatan membutuhkan penanganan bersama (Damaiyanti : 2008). 

Akhirnya, seorang perawat jiwa harus memiliki dasar pengetahuan dan sikap yang baik 

terutama tentang pemberian asuhan keperawatan jiwa dan terus menerus belajar untuk 

menerapkan komunikasi yang terapeutik dengan menggunakan tahapan komunikasi secara 

efektif.  

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

 Pada penelitian ini tidak dapat dikendalikan adanya responden yang belum menyadari 

pentingnya penelitian ini sehingga ada beberapa yang tidak mengisi kuesioner menyebabkan 

sampel yang diinginkan tidak tercapai.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, peneliti menggambarkan beberapa kesimpulan; 

Pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan perawat dengan penerapan 

komunikasi terapeutik. Kedua, terdapat  hubungan antara sikap perawat dengan perilaku 

penerapan komunikasi terapeutik. Ketiga, terdapat hubungan antara keikutsertaan pelatihan 

perawat dengan penerapan komunikasi terapeutik. Dan keempat, Pengetahuan merupakan faktor 
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yang paling dominan dalam memberikan sumbangan terhadap perilaku penerapan komunikasi 

terapeutik. Untuk itu pentingnya perawat jiwa lebih meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

keikutsertaan pelatihan agar supaya tercipta keharmonisan hubungan klien dengan perawat di 

rumah sakit terutama di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda. 
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Rosdiana 

Akademi Kebidanan Mutiara Mahakam, Samarinda 

 

 

Abstrak 

 

SDN 004 Desa Semangko Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu sekolah 

dasar negeri di wilayah kecamatan Marangkayu.   Berdasarkan laporan STP Puskesmas Kecamatan Marang Kayu 

ditemukan kasus kejadian kecacingan pada tahun 2014 sebanyak 26 kasus (Cacing kremi), kemudian pada tahun 

2015 sebanyak 36 kasus (Cacing kremi, Cacing pita, Ascaris Lumbricoides), sedangkan di tahun 2016 sebanyak 33 

kasus(Cacing kremi, Cacing pita). Metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian 

mengetahui pola asuh orang tua yang terinfeksi kecacinga. Hasil penelitian, pola asuh orang tua anak yang terinfeksi 

kecacingan kurang tepat, baik penegasan aturan, kontrol orang tua terhadap kebersihan anak maupun pemberian gizi 

seimbang. 

 

Kata Kunci : Pola asuh orang tua,  terinfeksi kecacingan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buku Prosiding 

Seminar Nasional & Call For Papers 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim 2017  209 

 

PENDAHULUAN 

 

Infeksi cacing atau kecacingan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama dan 

menyebabkan kurang gizi dan gangguan kognitif, dengan anak-anak sekolah biasanya mengalami 

beban penyakit terberat. Untuk setiap spesies cacing yang tingkat morbiditas terkait dengan 

intensitas infeksi, sedangkan tingkat morbiditas mungkin juga terkait dengan jumlah infeksi spesies 

yang berbeda (Samudar dkk, 2013). 

Lebih dari 1,5 miliar orang atau 24% dari populasi dunia terinfeksi dengan infeksi cacing 

tanah (Soil Transmitted Helminths) ditransmisikan diseluruh dunia. Infeksi tersebar luas di daerah 

tropis dan daerah subtropis, dengan jumlah terbesar terjadi di subsahara Afrika, Amerika, China, 

dan Asia Timur. Lebih dari 270 juta anak-anak usia prasekolah dan lebih dari 600 juta anak usia 

sekolah tinggal di daerah dimana parasit ini secara intensif dikirim, dan membutuhkan pengobatan 

dan intervensi pencegahan (Budiman, 2014). 

Prevalensi cacingan di Indonesia pada umumnya masih sangat tinggi, terutama pada 

golongan penduduk yang kurang mampu mempunyai risiko tinggi terjangkit penyakit ini. 

Berdasarkan Ditjend PPM-PL tahun 2013, target prevalensi kecacingan di Indonesia sebesar 20%. 

Menurut Depkes tahun 2008, prevalensi kecacingan di Indonesia masih relatif tinggi yaitu sebesar 

32,6% dan didominasi oleh Ascarislumbricoides, Trichuristrichiura, Hookworn, Strongyloides, 

Necaturamericanus (Pasaribu, 2015). 

Survey Nasional Direktorat Jenderal Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

(Ditjen P2PL) Kementrian Kesehatan (2016) didapatkan prevalensi kecacingan sebanyak 31,8% 

pada siswa Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Provinsi Kalimantan Timur, yang didapatkan 

50,79% terinfeksi cacing gelang, 10,65% terinfeksi cacing tambang dan 5,8% terinfeksi cacing 

cambuk. Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu kabupaten di  Provinsi 

Kalimantan Timur diketahui bahwa pada tahun 2016 rata-rata prevalensi infeksi cacing pada anak 

sekolah dasar antara 58,3% -96,8%.  

Berdasarkan laporan STP Puskesmas Kecamatan Marang Kayu di Kabupaten Kutai 

Kartanegara ditemukan kasus kejadian kecacingan pada tahun 2014 sebanyak 26 kasus (Cacing 

kremi), kemudian pada tahun 2015 sebanyak 36 kasus (Cacing kremi, Cacing pita, Ascaris 

Lumbricoides), sedangkan di tahun 2016 sebanyak 33 kasus (Cacing kremi, Cacing pita). 

Berdasarkan hasil pengambilan sampel terhadap siswa siswi Sekolah Dasar yang ada di wilayah 
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kerja Puskesmas Marangkayu,dari 107 sampel diperoleh bahwa 72 sampel positif mengandung telur 

cacing dan larva Cacing dan 35 sampel negatif. (Laboratorium FKM UWGM, 2016). Kecacingan 

merupakan penyakit, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pola asuh orang tua anak 

penderita  yang terinfeksi kecacingan pada Sekolah Dasar Negeri 004 Desa Semangko Kecamatan 

Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara. 

 

METODE PENELITIAN 
 

Metodologi penelitian Kualitatif dengan desain pendekatan studi kasus. Informan peneliti 

sebanyak 9 (sembilan) orang.  4 (empat) siswa-siswi dan 4 (empat) orang tua siswa-siswi dan 1 

(satu) guru sekolah SDN 004. Key informan adalah peneliti sendiri dengan menggunakan bantuan 

pedoman wawancara, buku catatan, lembar observasidantape recorder. Pada penelitian ini 

digunakan uji kredibilitas dengan metode triangulasi. Triangulasi sumber yaitu menguji dan 

membandingkan hasil wawancara mendalam dengan siswa/i SDN 004 dan orang tua siswa/i dan 

informan pendukung adalah guru sekolah SDN 004.  

 

HASIL PENELITIAN 

 

Pola Asuh Orang Tua anak yang terinfeksi kecacingan. 

 

a. Penegasan aturan 

Orang tua anak yang terinfeksi kecacingan tidak tegas dan bahkan ada sebagian orang tua yang 

tidak mempunyai aturan yang diterapkan terhadap anaknya. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan beberapa informan: 

“tidak diatur anaknya, karena saya pergi kebun pagi anak saya sudah berangkat sekolah, 

saya pulang dari kebun sore anak saya sudah pulang juga dari main”. 

 

Berdasarkan hasil observasi, anak-anak saat pulang sekolah ke rumah hanya untuk 

menyimpan tas sekolah dan menukar baju seragam sekolah, setelah itu langsung bermain 

dengan teman-temannya.  Saat keluar bermain tidak menggunakan alas kaki. Permainan yang 

sering dimainkan petak umpet, lompat tali, gasing bola dan masi banyak permainan lainnya.dan 

setelah bermain tidak mencuci tangan saat mengkonsumsi jajan yang dibeli 

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak yang terinfeksi kecacingan: 

“tidak pernah disuruh orang tua pake sandal, cuci tangan juga tidak pernah”. 

 

 

b. Kontrol kebersihan fisik pada anak 

Kesibukan orang tua anak yang terinfeksi kecacingan yang menyebabkan anak tidak 

diperhatikan.  Salah satu kutipan wawancara pada orang tua: 
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“Saya tidak pernah tanya apakah dia pake sabun saat mandi, yang saya liat dia sudah 

mandi, ya,,,,,sudah” 
 Karena tidak adanya kontrol dari orang tua, sehingga anak juga tidak memperhatikan 

menggunakan sabun saat mandi atau mencuci tangan sebelum makan. 

 

c. Pemberian gizi seimbang 

Anak- anak yang terinfeksi kecacinga sering makan di rumah yang telah disediakan orang 

tua. Sebelum orang tua berangkat ke ladang/ kebun telah menyediakan nasi dan ikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan: 

“sempatnya masak nasi dan goreng ikan, kadang ikan asin, karena anak saya sukanya 

ikan asin, dia tidak suka yang lain”.  
semua informan anak-anak tidak suka makan sayuran, dan orang tua pun tidak mencoba, 

membiasakan  atau mengajari anak-anaknya  untuk makan sayuran, sehingga tidak makan 

sayuran adalah kebiasaan anak-anaknya. 

Selain itu ada juga informan anak yang malas makan nasi dan lauknya, hanya senang jajan, 

seperti jajan pentol, kerupuk, es krim, dan lain-lain  

 

PEMBAHASAN 

a. Penegasan aturan 

Pada usia tersebut mereka masih senang bermain dengan tanah dan benda-benda yang kotor 

tapi malas untuk bersih-bersih diri. Kesadaran anak-anak pada kebersihan masih sangat kurang 

sehingga mereka mudah terserang cacing parasit yang masuk melalu makanan yang dipegang oleh 

tangan dan jari-jari yang kotor dan masuk ke  mulut. Pentingnya peran orang tua dalam membuat 

aturan di dalam rumah seperti keluar rumah sebaiknya menggunakan alas kaki, mandi harus 

menggunakan sabun dan cuci tangan dengan baik dan benar dengan menggunakan sabun sebelum 

makan, selain itu aturan jam bermain  anak di luar rumah, karena anak-anak bermain di luar rumah 

pada siang hari agar anak bisa beristirahat sebentar setelah pulang dari sekolah, dan juga tidak 

terpapar panas sinar matahari. 

b. Kontrol kebersihan fisik  

Lapangan terbuka yang menjadi tempat bermain mereka dengan teman-teman sebayanya, 

merupakan sesuai dengan karakter anak yang aktif bergerak dan beraktifitas ini juga ciri khas di 

usia anak-anak sehingga mereka ingin bermain serta melakukan sesuatu yang belum pernah mereka 

lakukan pada anak.  Sehingga parasit mudah menempel pada baju dan kulit anak-anak.Kurangnya 

kebersihan diri membuat parasit yang menempel mudah masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori 

kulit.  Sekali-kali orang tua sebaiknya mengajak anak melakukan permainan fisik seperti lempar 

tangkap bola, main petak umpet dan lain-lain di halaman rumah dan juga mengajari cara bermain 
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yang sehat agar  anak tidak kontak dengan sumber parasit dan terhindar dari bahaya infeksi 

kecacingan. 

Kontrol dari orang tua sangatlah pentinga, agar di saat anak-anak selasai bermain harus 

mandi dengan menggunakan sabun dengan cara mandi yang bersih.  Demikian juga jika anak-anak 

ingin makan agar selalu diingatkan agar mencuci tangan terlebih dahulu. 

c. Pemberian gizi seimbang  

Makan dengan gizi seimbang tidak hanya cukup dengan nasi dan ikan asin terus menerus, 

utamakan makan dengan sayuran, jika bisa lauknya bervariasi setiap harinya. Makan yang sehat 

bukan berarti makan yang mewah yang penting lengkap, ada nasi, sayur, daging, dan buah jika 

perlu tambahkan susu. Belajarlah untuk menyukai makan sayur sejak kecil. 

Selain itu orang tua perlu mengajari anaknya dalam memilih jajan di kantin sekolah, agar 

anaknya memilih jajan yang sehat, sepertimemilih jajan yang bersih dan jauh dari jangkauan lalat. 

Jajan makanan yang banyak dihinggapi lalat bisa menyebabkan diare karena lalat yang tadinya 

hinggap di kotoran akan membawa kuman penyakit pada makanan yang akan ia hinggapi. 

 

SIMPULAN 

 

Pola asuh orang tua anak yang terinfeksi kecacingan sangat kurang, baik itu penegasan 

aturan, kontrol kebersihan fisik anak maupun pemberian gizi seimbang. Hal ini disebabkan karena 

tingkat kesibukan orang tua di kebun/ ladang, dimana orang tua berngkat pagi dan pulang sore. 

Sehingga diharapkan pada orang tua anak yang terinfeksi kecacingan agar disela-sela kesibukan 

agar anak tetap menjadi perioritas utama untuk diperhatikan, karena anak-anak tidak selamanya 

kecil, suatau saat akan besar dan menjadi generasi muda keluarga dan juga bangsa tidak. Selain itu, 

kepada pihak sekolah agar sering mengajari mengingatkan dan memberi contoh  perilaku hidup 

bersih dan sehat, baik di saat mengajar atau disetiap kegiatan-kegiatan sekolah siswa/i. 
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Kepala Puskesmas Marangkayu, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan 

penelitian di wilayah kerjanya, Mahasiswa fakultas kesehatan masyarakat atas segala bantuannya 

serta Politeknik Kesehatan Kalimantan timur sebagai pelaksana Seminar Nasional dengan 

melibatkan seluruh akademisi. 
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STUDY PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG EFEK PENGGUNAAN PEREDA 

NYERI MENSTRUASI (DISMINORHOE) 
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1,2,3) Akademi Kebidanan Mutiara Mahakam, Samarinda  
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Abstract 

 

Knowledge picture dysmenorrhea about the schoolgirl smk negeri 4 samarinda based on the research findings can be 

known that the knowledge of sma negeri 4 samarinda about dismenoredalam less namely category were 69 respondents 

(28.5%). Knowledge smk negeri 4 samarinda about the indicators sense dismenoreterutama dysmenorrhea (as much as 

51.2%) danetiologidismenore (57.9%). Respondents had knowledge of the less about understanding dysmenorrhea, 

where merekamenjawab prayer dismenoreadalah question a the disease sometimes accompanies menstruation currently 

or coming months according to the respondents of dysmenorrhea is a disease of young women accompanying 

frequently when merekadatang months or menstruation. Most of them only felt a big from pain when menstruation, but 

knew not that what they feel is dysmenorrhea. In addition, they are less active also dig information about apa yang 

experienced when the menstrual period, but more focusing showed to how to fix. Also respondents' parents not provide 

information relates specifically with menstruation dysmenorrhea.  

Keyword: pain relief, teen, dismenorhoe 

 

Abstrak 

 

Study Pengetahuan Tentang Dismenore Pada Siswi SMK Negeri 4 Samarinda Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa pengetahuan siswi SMA Negeri 4 Samarinda tentang dismenore dalam kategori kurang yaitu sebanyak 

69 responden (28,5%). Pengetahuan siswi SMK Negeri 4 samarinda tentang dismenoreterutama pada indikator 

pengertian dismenore (51,2%) danetiologidismenore (57,9%). Responden mempunyai pengetahuan yang kurang tentang 

pengertian dismenore, dimana merekamenjawab salah pertanyaan dismenoreadalah suatu penyakit yang kadang-kadang 

menyertai saat datang bulan atau menstruasi. Menurut responden Dismenore merupakan penyakit yang sering menyertai 

remaja putri saat merekadatang bulan atau menstruasi. Sebagian besar dari mereka hanya merasakan nyeri saat 

menstruasi, akan tetapi tidakmengetahui bahwa apa yang mereka rasakan adalah dismenore. Selain itu, mereka juga 

kurang aktif menggali informasi tentang apa yang dialami ketika menstruasi tersebut, akan tetapi lebih berfokus kepada 

bagaimana cara mengatasinya. Orang tua responden juga tidak memberikan informasi yang berkaitan dengan 

menstruasi khususnya dismenore. 

Kata kunci: pereda nyeri, remaja, disminore 
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PENDAHULUAN 

Setiap bulan, secara periodik seorang wanita normal akan mengalami reproduksi, yaitu 

menstruasi adalah meluruhanya jaringan endometrium karena tidak adanya sel telur matang yang 

dibuahi oleh sperma. Peristiwa itu wajar dan alami sehingga dapat dipastikan bahwa semua wanita 

normal pasti akan mengalami proses itu. Walaupun bagitu, pada kenyataannya banyak wanita 

mengalami masalah menstruasi, diantaranya adalah nyeri haid ( disminore ). Disminore dibedakan 

menjadi 2 yaitu disminore primer dan disminore sekunder.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di SMK Negeri 4 Samarinda pada tahun 

2016 kepada 25 siswi putri, didapatkan 20% siswi dari 25 siswi tidak mengalami nyeri saat 

menstruasi dan sebagian besar mengalami nyeri saat menstruasi yang mengganggu proses belajar. 

Karena nyeri tersebut, banyak siswi yang menggunakan obat pereda nyeri menstruasi. Beberapa 

jenis obat yang digunnakan untuk mengatasi nyeri saat menstruasi seperti feminax, asam 

mefenamat, dan kiranti. Hal yang kerap disebut sebagai penyabab nyeri haid adalah faktor 

keturunan dan faktor psikis. Akan tetapi, akhir-akhir ini zat kimia bernama prostaglandin dapat 

meningkatkan nyeri haid. Prostaglandin adalah salah satu senyawa kimia dalam darah yang 

mengatur beberapa aktifitas tubuh, termasuk aktifitas rahim. Bila kadar prostaglandin berlebih, 

maka kontraksi rahim pada masa haid bertambah sehingga terjadi nyeri haid yang hebat. Dari 

fenomena diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Study Pengetahuan Remaja 

Putri (14-18 tahun) Tentang Efek Penggunaan Obat Pereda Nyeri Menstruasi.” 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri tentang efek 

penggunaan obat pereda nyeri menstruasi, dan diharapkan penelitian ini memberikan masukan bagi 

profesi dalam mengembangkan perencanaan kebidanan yang akan dilakukan tentang efek 

penggunaan obat pereda nyeri menstruasi dan dalam memberikan asuhan pada kasus disminorhea. 

Remaja putri adalah seorang remaja putri yang menempuh pendidikan setara dengan SMP 

atau SMA. Seorang remaja putri identik dengan perubahan dan permasalahan yang terjadi pada 

dirinya di usia remaja. Masa remaja merupakan masa transisi antara masa anak- anak ke masa 

dewasa, selama masa remaja akan terjadi penambahan kecepatan pertumbuhan atau pacu tumbuh 

(Growth Spurt) mulai munculnya tanda-tanda seks sekunder, pada perempuan mulai terjadi 

fertilisasi dan terjadi perubahan-perubahan psikososial. 

Dismenore merupakan salah satu keluhan ginekologi yang paling umum pada wanita dan 

hampir semua wanita mengalami sensasi tidak nyaman selama haid, rasa tidak enak di perut bagian 
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bawah, punggung bawah bahkan sampai paha. Nyeri ini timbul bersamaan dengan haid, sebelum 

haid atau bisa juga segera setelah haid (Widjajanto, 1999 dikutip dalam Arya, 2010). Manuaba 

(2001) mendifinisikan disminore sebagai sakit atau nyeri yang dirasakan saat menstruasi yang 

mengakibatkan aktifitas sehari- hari menjadi terganggu.  

Menurut pengertian umum, obat dapat didefinisikan sebagai bahan yang menyebabkan 

perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Sedangkan definisi yang lengkap, obat 

adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan (1) pengobatan, peredaan, pencegahan atau 

diagnosa suatu penyakit, kelainan fisik atau gejala-gejalanya atau (2) dalam pemulihan, perbaikan 

atau pengubahan fungsi organik. Obat dapat merupakan bahan yang disintesis di dalam tubuh 

(misalnya : hormon, vitamin D) atau merupakan merupakan bahan-bahan kimia yang tidak 

disintesis di dalam tubuh (Phapros, 2006). Nyeri merupakan Perasaan tidak nyaman, baik ringan 

maupun berat.yang hanya dapat dirasakan oleh individu tersebut tanpa dapat dirasakan oleh orang 

lain, mencakup pola fikir, aktifitas seseorang secara langsung, dan perubahan hidup seseorang. 

Nyeri merupakan tanda dan gejala penting yang dapat menunjukkan telah terjadinya gangguan 

fisiologikal (Irman, 2007). 

 

METODE PENELITIAN 

Kerangka kerja adalah gabungan atau menghubungkan beberapa teori sehingga membentuk 

sebuah pola pikir penelitian yang akan dilakukan dan lazimnya berbentuk skema (Suyanto dan 

Ummi Salamah, 2009). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi putri kelas II di SMK Negeri 4 

Samarinda. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswi putri kelas II di  SMK Negeri 4 

Samarinda berdasarkan parameter yang dijadikan ukuran dalam penelitian untuk diukur dan 

ditentukan karakteristiknya (Alimul, 2008). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut adalah tabel mengenai gambaran Pengetahuan tentang Dismenorepada Siswi SMK 

Negeri 4 Samarinda 

Tabel 1 Distribusi frekuensi responden berdasarkan pengetahuan tentang dismenore 

Pengetahuan Frekuensi Persentase ( % ) 

Kurang 69 28.5 

Cukup 127 52.5 

Baik 46 19.0 

Total 242 100.0 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa pengetahuan siswi SMK Negeri 4 Samarinda 

tentang dismenoresebagian besar dalam kategori cukup yaitu sebanyak 127 responden (52,5%) 

Tabel 2  Distribusi frekuensi responden berdasarkan pengertian dismenore 

Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 

Kurang 124 51,2 

Cukup 106 43,8 

Baik 12 5.0 

Total 242 100.0 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa pengetahuan siswi SMK Negeri 4 Samarinda 

tentang pengertian dismenoresebagian besar dalam kategori kurang yaitu sebanyak 124 responden 

(51,2%). 

Tabel 3 Distribusi frekuensi hasil jawaban kuesioner berdasarkan pengetahuan tentang pengertian 

Dismenore  

No Pengetahuan Tentang Pengertian 

Disminore 

Jawaban 

Benar Salah 

f % f f 

1 Dismenore adalah keluhan yang sering 

dialami perempuan pada bagian perut 

bawah berupa rasa nyeri haid yang  

cukup berat 

225 93.0 17 7.0 

2 Dismenore adalah suatu penyakit yang 

kadang-kadang menyertai saat datang 

bulan/menstruasi  

25 10.3 217 89.7 

3 Dismenore yang dirasakan tanpa 

adanya kelainan pada alat reproduksi 

disebut dismenore primer 

188 77.7 54 22.3 

4 Dismenore sekunder biasanya 

ditemukan jika terdapat penyakit atau 

kelainan pada alat reproduksi 

104 43.0 138 57.0 
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Berdasarkan Tabel 3 diketahui pengetahuan siswi SMK Negeri 4 Samarinda tentang 

pengertian dismenore sebagian besar dalam kategori kurang yang ditunjukkan dengan jawaban 

responden yang salah pada pertanyaan dismenorea dalah suatu penyakit yang kadang-kadang 

menyertai saat datang bulan/menstruasi (89,7%) dan pertanyaan dismenoresekunder biasanya di 

temukan jika terdapat penyakit ataukelainan pada alat reproduksi (57,0%). 

Gambaran Pengetahuan Tentang Dismenore Pada Siswi SMK Negeri 4 Samarinda 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengetahuan siswi SMA Negeri 4 Samarinda 

tentang dismenoredalam kategori kurang yaitu sebanyak 69 responden (28,5%). Pengetahuan siswi 

SMK Negeri 4 Samarinda tentang dismenore terutama pada indikator pengertian dismenore (51,2%) 

dan etiologi dismenore (57,9%). Responden mempunyai pengetahuan yang kurang tentang 

pengertian dismenore, dimana mereka menjawab salah pertanyaan dismenore adalah suatu penyakit 

yang kadang-kadang menyertai saat datang bulan atau menstruasi. Menurut responden Dismenore 

merupakan penyakit yang sering menyertai remaja putri saat mereka datang bulan atau menstruasi. 

Sebagian besar dari mereka hanya merasakan nyeri saat menstruasi, akan tetapi tidakmengetahui 

bahwa apa yang mereka rasakan adalah dismenore. Selain itu, mereka juga kurang aktif menggali 

informasi tentang apa yang dialami ketika menstruasi, akan tetapi lebih berfokus kepada bagaimana 

cara mengatasinya. Orang tua responden juga tidak memberikan informasi yang berkaitan dengan 

menstruasi khususnya dismenore. 

Menurut Anurogo dan Wulandari (2011), dismenoremerupakan suatu gejala dan bukan 

suatu penyakit. Istilah dismenorebisa dipakai untuk nyeri haid yang cukup berat. Penderita dalam 

kondisi ini harus mengobati nyeri tersebut dengan analgesik atau memeriksakan diri ke dokter dan 

mendapatkan penanganan, perawatan atau pengobatan yang tepat. Pengetahuan responden tentang 

dismenore yang kurang diantaranya kurangnya informasi yang diterima khususnya penyuluhan-

penyuluhan yang berkaitan dengan dismenore.Penyuluhan merupakan upaya perubahan perilaku 

manusia yang dilakukan melalui pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif diartikan sebagai 

rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematik, terencana, dan terarah dengan peran serta aktif 

individu, kelompok atau masyarakat untuk memecahkan masalah dengan memperhitungkan faktor 

sosial, ekonomi dan budaya setempat. Selanjutnya, penyuluhan dapat diartikan sebagai suatu 

pendekatan edukatif untukmenghasilkan perilaku individu atau masyarakat yang diperlukan 

dalampeningkatan derajat kesehatan dan mempertahankan gizi baik (Suhardjo, 2009).  
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Siswi SMK Negeri 4 Samarinda belum pernah mendapatkan penyuluhan yang berkaitan 

dengan dismenore, baik dari dinas terkait maupun mahasiswa jurusan kesehatan. Tidak adanya 

penyuluhan yang berkaitan dengan dismenoredi sekolah  maupun di lingkungan tempat tinggal 

menyebabkan informasi yang diterima juga terbatas, dimana keterbatasan tersebut menyebabkan 

pengetahuan mereka tentang dismenore juga terbatas. 

Siswi SMK Negeri 4 Samarinda juga menjawab salah pada pertanyaan dismenore sekunder 

biasanya ditemukan jika terdapat penyakit atau kelainan pada alat reproduksi. Mereka tidak dapat 

membedakan jenis dismenore, sehingga nyeri yang dialami ketika haid mereka sebut dengan nyeri 

haid. Rasa sakit yang dialami menurut mereka disebabkan oleh proses alami pada organ reproduksi 

wanita. Mereka juga tidak mengetahui sakit dari dismenore sekunder dimulai lebih awal dalam 

siklus menstruasi dan berlangsung lebih lama dari kram menstruasi umum (dismenore primer). 

Responden mempunyai pengetahuan yang kurang tentang etiologi dismenore,dimana 

merekamenjawab salah pertanyaan alergi merupakan faktor penyebab terjadinya dismenore. 

Adanya hubungan antara dismenoredengan urtikaria, migraine atau asma bronkhiale dapat 

menyebabkan alergi adalah toksin haid. Mereka tidak mengetahui bahwa alergi yang mereka alami 

dapat memicu kejadian dismenore. 

Rasa nyeri haid muncul karena beberapa makanan atau minuman diantaranya kafein yang 

terkandung dalam kopi, teh dan coklatakan menstimulasi saraf untuk tetap terjaga selama 8 jam, 

sehingga membuat kantuk menjadi hilang. Jika kantuk hilang maka tidak dapat beristirahat dengan 

baik. Akibatnya, nyeri yang dirasakan pun tidak hilang dan justru bertambah parah. Di samping itu, 

konsumsi kafein maupun nikotin juga dapat membuat migrain saat menstruasi. Hal ini di sebabkan 

hormon yang naik turun saat menstruasi di tambah dengan konsumsi kafein dan nikotin, sehingga 

dapat membuat nyeri dan migrain. Konsumsi alkohol, coklat jugadapat meningkatkan kadar 

estrogen yang nantinya dapat memicu lepasnya prostaglandin (Laila, 2011) 

Kafein dapat menyebabkan konstriksi pembuluh darah uterus (rahim) sehinggaterjadi 

penurunan aliran darah uterus, yang mana dapat mengurangi perdarahan menstruasi dan 

memperpendek durasi mens. Selain itu, didapatkan juga bahwa mereka yang mengonsumsi kafein 

dalam jumlah banyak menjadi dua kali lebih mungkin untuk mengalami siklus menstruasi yang 

lebih pendek dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi. Efek vasokonstriktor dari kafein ini 

pun yang kemudian menyebabkan nyeri saat menstruasi terasa lebih berat. Sehingga sebaiknya pada 
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saat menstruasi, wanita mengurangi atau tidak mengonsumsi minuman yang mengandung 

kafein(Laila, 2011). 

Siswi SMK Negeri 4 Samarinda juga menjawab salah pada pertanyaan hubungan antara 

perasaan mudah tersinggung dan cepat marah dengan terjadinya dismenore. Mereka tidak 

menyadari bahwa emosional tidak stabil seperti mudah marah dan cepat tersinggung maka mudah 

timbul terjadinya dismenore. Selain itu, gangguan psikis seperti rasa bersalah, ketakutan seksual, 

takut hamil, hilangnya tempat berteduh, konflik dengan masalah jenis kelaminnya dan imaturitas 

(belum mencapai kematangan) dapat menyebabkan disminore. 

Remaja yang secara emosional tidak stabil, apalagi jika mereka tidak mendapatkan 

penerangan dan pengetahuan yang baik tentang proses haid maka mudah timbul terjadinya 

dismenore. Faktor kejiwaan atau gangguan psikis seperti rasa bersalah, ketakutan seksual, takut 

hamil, hilangnya tempat berteduh, konflik dengan masalah jenis kelaminnya dan belum mencapai 

kematangan merupakan penyebab timbulnya dismenore (Anurogo & Wulandari, 2011). 

Ketika satu bulan berlalu dan sel telur tak juga dibuahi, maka produksi estrogen dan 

progesteron mulai menurun. Hal ini perlahan mengembalikan kondisi emosi usai PMS. Saat 

bersamaan, uterin mulai melepaskan hormon prostaglandin. Hormon ini membantu pelepasan 

jaringan dan darah esktra yang menumpuk di rahim. Prostaglandin memaksa otot rahim untuk 

berkontraksi, hingga menimbulkan rasa sakit. Prostaglandin menyebabkan mual pada beberapa 

wanita (Anurogo & Wulandari, 2011). 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengetahuan siswi SMA Negeri 4 

Samarinda tentang dismenore dalam kategori kurang yaitu sebanyak 69 responden (28,5%). 

Terutama pada indikator pengertian dismenore (51,2%) dan etiologi dismenore (57,9%). Responden 

mempunyai pengetahuan yang kurang tentang pengertian dismenore, dimana mereka menjawab 

salah pertanyaan dismenore adalah suatu penyakit yang kadang-kadang menyertai saat datang bulan 

atau menstruasi. Menurut responden Dismenore merupakan penyakit yang sering menyertai remaja 

putri saat merekadatang bulan atau menstruasi. Sebagian besar dari mereka hanya merasakan nyeri 

saat menstruasi, akan tetapi tidak mengetahui bahwa apa yang mereka rasakan adalah dismenore. 

Selain itu, mereka juga kurang aktif menggali informasi tentang apa yang dialami ketika menstruasi 
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tersebut, akan tetapi lebih berfokus kepada bagaimana cara mengatasinya. Orang tua responden juga 

tidak memberikan informasi yang berkaitan dengan menstruasi khususnya dismenore. 
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Abstract 

Naturally, after bear a child, women body weight will be descend in 5 to 11 kg. This research is purpose to know what 

are factors contribute to descend this body weight.This descriptive analytics research, with cross-sectional, in 162 post-

partum women who had baby with 6 – 11 months years. Results of this research shows that there is relation between the 

exclusive mather breast feeding and descending of body weight in post partum women. Theexclusive mother breast 

feeding gives 28.244 opportunities to descend of body weight in post-partum women than they who are not after rest 

control and interaction with Theexclusive mother breast feeding and rest.This recommendation expected that the 

maternity nurses will determine nursing care in post-partum women to provide the exclusive mother breast feeding to 

their baby. 

 

Abstrak 

Ibu post partum akan mengalami penurunan berat badan secara alami antara 5 kg sampai 11 kg. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan penurunan berat badan pada  ibu post partum. Penelitian  deskriptif 

analitik dengan desain mengunakan cross secsional pada 162 ibu post partum yang mempunyai bayi umur 6 sampai11 

bulan. Hasil penelitian menunjukan ada hubungan pemberian ASI eksklusif terhadap penurunan berat badan ibu post 

partum. Variabel yang dominan terhadap penurunan berat badan adalah ASI eksklusif. Ibu yang memberikan ASI 

eksklusif berpeluang 28.244 kali terjadi penurunan berat badan dibandingkan ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif 

setelah dikontrol istirahat dan interaksi ASI eksklusif dengan istirahat. Rekomendasi diharapkan perawat maternitas 

dapat menetapkan asuhan keperawatan pada ibu postpartum untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya.  
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PENDAHULUAN 

Untuk mendapatkan kehamilan yang sehat maka pertambahan berat badan 

sebaiknya sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan karena meningkatnya berat 

badan yang direkomendasi selama kehamilan sangat dipengaruhi berat badan ibu 

sebelum hamil( WHO. 2007; Indriati. 2009; Leveno. 2003; Bobak, Lowdermilk & 

Jensen. 2004; Pilliteri. 2003; Chuningham,dkk. 2005). Bagi banyak ibu mungkin 

kelebihan berat badan ini tidak menjadi masalah karena menyadari perlunya memelihara 

kehamilan yang sehat untuk melahirkan bayi sehat. Tetapi sebagian ibu sangat peduli 

terhadap penampilan bentuk tubuhnya menjadi langsing serta cenderung menginginkan 

berat badannya kembali seperti saat sebelum hamil selama menjalankan periode 

postpartum (Kinnunen. dkk. 2007; Indriati.2009; Keller, dkk. 2008; Setse dkk. 2008; 

O’Toole, Sawicki, Artal. 2003). 

Melahirkan akan menyebabkan ibu kehilangan berat badan selama hamil sekitar 

5 – 6 kg akibat pengeluaran bayi, plasenta, air ketuban dan darah. Pada saat ini terjadi 

lagi penurunan berat badan sebanyak 2 – 3 kg melalui diuresis, pengeluaran lokia dan 

involusi uteri sehingga berat badan ibu yang saat itu masih kelebihan 4 kg dari berat 

badan sebelum hamil bila selama hamil kenaikan berat badan ibu tidak 

berlebihan(Leveno. (2003); Hadiyono. (2008) Kelebihan berat badan saat hamil selain 

asupan gizi yang berlebihan dapat juga disebabkan karena bayi kembar, perlu pantauan 

rutin pada ibu dan janinnya pada asupan gizi ibu maupun dalam kondisi kehamilannya 

terhadap penambahan berat badan ibu karena akan mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan janinnya (WHO. 2007; Chuningham,dkk. 2005; Bobak, Lowdermilk & 

Jensen. 2004; Pilliteri. 2005)..Setelah melahirkan ibu akan mengalami penurunan berat 

badan  sacara alami setelah melahirkan antara 5,4 kg sampai 11,33 kg disebabkan proses 

kelahiran dan  memberikan bayinya ASI eksklusif (Christna (2007) 

Asupan gizi ibu postpartum yang menyusui bayinya 0 – 6 bulan sedikit berbeda 

dengan usia bayi 7 – 12 bulan disebabkan saat usia bayi enam bulan pemberian 

makanan hanya ASI saja tanpa ada tambahan apapun bagi bayi(Instalasi Gizi RSCM, 

2008). Ibu yang melahirkan pervaginam tidak ada batasan untuk asupan gizinya tetapi 

sebaiknya disesuaikan dengan Angka Kecukupan Gizi  (AKG) rata –rata yang 

dianjurkan sehingga tidak  kelebihan asupan kalori yang di konsumsi ibu agar energy 
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yang masuk sesuai dengan energy yang digunakan ibu selama menyusui(Christian. 

2007; Leveno. 2003; Kurniali & Abikusno. 2007).  

Bila secara global kurang lebih 40 % memberikan ASI eksklusif pada bayi 

dibawah 6 bulan akan mendukung ibu maupun keluarga untuk menyelamatkan banyak 

hidup anak – anak. ASI selalu di promosikan sebagai sumber makan terbaik bagi bayi 

dan anak – anak karena terbukti banyak keuntungan dengan memberikan ASI antara 

lain membantu ibu- ibu lebih cepat kembali ke berat badan sebelum hamil dan 

menurunkan tingkat kelebihan berat badan( WHO :2009). Pertambahan berat badan 

Gestational sangat signifikan  dimana  ibu yang peka pada kelebihan berat badan dan 

pertambahan berat badan sangat  memerlukan pelayanan kesehatan untuk membantu 

mengurangi berat badannya setelah 6 minggu postpartum(Walker, Sterling, 

Timmerman: 2005). 

Kinnunen, dkk (2007 )ibu – ibu post partum primipara yang ingin kembali ke 

berat badan sebelum kehamilan mereka. Menunjukan bimbingan meningkatkan 

kebiasaan diet dan melakukan sktifitas fisik terhadap ibu post partum tidak ada 

pengaruhnya terhadap penurunan berat badan rata – rata setelah  melahirkan. Untuk 

memperoleh berat badan seperti sebelum kehamilan seperti yang diinginkan sebagian 

ibu – ibu khususnya ibu post partum maka terlebih dahulu perlu mengetahui faktor yang 

mempengaruhi berat badan atau massa tubuh itu sendiri.  

Terdapat dua faktor yang sangat berpengaruh yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal(Indriati: 2009). Huang, Tzu-Ting; Dai, Fong-Tai (2007) bahwa kondisi 

kelebihan berat badan meningkat antar 18.27% sebelum hamil menjadi 27.57% pada 6 

bulan setelah kelahiran bayi. peningkatan berat gestational ( GWG), gambaran kepuasan  

badan yang dirasa, dan berat badan sebelum melahirkan, yang menjelaskan 34.5% 

mengalami penurunan berat badan postpartum dengan  mengenali factor - faktor 

penentu untuk kebutuhan akan intervensi manajemen berat badan selama kehamilan 

sampai 6 bulan postpartum sehingga dapat mengurangi kelebihan berat dan timbulnya 

penyakit terkait dengan kelebihan berat. 

Metabolisme energi dan pengaturan nafsu makan atau asupan makanan bayi 

maupun ibu diatur hormone leptin yang kadarnya dalam ASI berbanding lurus dengan 

kadar leptin dalam darah ibu selama periode menyusui, dan hormone ini tidak 

ditemukan pada ibu postpartum yang kelebihan berat badan disebabkan leptin tidak 
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dapat bekerja dengan baik atau hormonnya yang kurang(Trijaya dan Marzuki dalam 

bedah ASI :2008). Dukungan suami dan keluarga juga merupakan fakor eksternal 

sangat diperlukan.  

Pelibatan suami sejak masa kehamilan dapat berperan penting dalam memutuskan 

pola pemberian makan bayinya dengan memberikan ASI eksklusif sampai bayi berumur 

6 bulan,  ibu juga memerlukan dukungan psikologi karena selama imasa menyusui ini 

ibu sering mengalami stress dan menjadi mudah marah atau kesal yang dapat 

disebabkan kelelahan setelah menyusui atau masalah rumah tangga lainnyan 

(Februhartanty: 2009). Sering kali ibu bekerja membenarkan karena pekerjaannya untuk 

menghentikan memberikan ASI pada bayinya dan paling menyedihkan bila mendapat 

persetujuan dari suami. Tetapi sebagian besar ibu masih ada yang mau menyusui 

bayinya selama enam bulan walaupun tetap melakukan pekerjaannya( Partiwi & 

Purnawati dalam bedah ASI, 2008: Februhartanty, 2009) 

Christian (2007) menunjukan ibu yang menyusui bayinya secara eksklusif lebih 

banyak mengalami penurunan berat badan di enam bulan pertama postpartum dari pada 

yang  tidak menyusui anaknya. Tubuh ibu memerlukan kalori sebanyak 500 kalori 

setiap hari untuk menghasilkan ASI yang dibutuhkan selama menyusui bayi nya 

sehingga dalam seminggu ibu yang menyusui bayinya secara eksklusif akan kehilangan 

tenaga sebanyak  3,500 kalori atau 0,45 kg berat badannya untuk menyediakan ASI 

sebagai makanan bagi bayinya. 

Evaluasi dan pemantauan berat badan perlu dilakukan oleh ibu selama masa 

kehamilan dan setelah persalinan. Hal ini penting untuk mengetahui perubahan berat 

badan dan besaran kalori yuang sesuai dengan kebutuhan ibu. Berat badan sebelum 

hamil sangat penting dalam evaluasi dan pemantauan ini, karena menentukan apakah 

perubahan yang terjadi setelah persalinan merupakan penurunan atau justru peningkatan 

berat badan ibu (Leveno, 2003; Kurniali & Abikusno, 2007; Indriati 2009).  

Masalah kelebihan berat badan menjadi perhatian dapat menyebabkan tidak 

percaya diri pada beberapa ibu juga dapat menjadi penyebab timbulnya risiko penyakit 

dan mengganggu produktivitas kerja untuk itu diperlukan pemantauan secara 

berkesinambungan melalui mempertahankan berat badan ideal atau berat badan normal. 

Cara pemantauan dan batasan berat badan normal orang dewasa dengan menghitung 

indeks massa tubuh ( Body Mass Index ) dengan membagi total berat badan ibu dalam 
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kilogram dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Untuk menghitung berat badan 

ideal (BBI)  ada dua cara yaitu dengan menghitung berat badan normal dan berat badan 

relatif (Supriana, Bakri, Fajar. 2002; Sumanto, 2009).  

Penelitian ini untuk membuktikan apakah pemberian ASI eksklusif merupakan 

faktor dominan terhadap penurunan berat badan ibu dalam  enam bulan postpartum 

secara alami atau ada faktor lain yang menyebabkan ibu post partum mengalami 

penurunan berat badan. Parameter untuk mengetahui penurunan berat badan ibu akan di 

pakai pengukuran berat badan ibu setelah melewati periode pemberian ASI eksklusif 

dibandingkan dengan berat badan saat melahirkan dan sebelum hamil. Sehingga 

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pada ibu – ibu untuk 

mengetahui apa yang menyebabkan penurunan berat badan ibu selama post partum 

terjadi, selain itu bila terbukti memberikan ASI eksklusif pada bayinya dapat 

menyebabkan penurunan berat badan maka ibu yang belum memberikan ASI eksklusif 

pada bayinya agar memberikaan ASI eksklusif pada bayinya  bagi ibu tidak bekerja 

maupun ibu yang bekerja.  

Penelitian ini bertujuan diketahuinya hubungan faktor – faktor yang 

berhubungan terhadap penurunan berat badan pada ibu postpartum di Kecamatan 

Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Secara khusus bertujuan diketahuinya penurunan 

berat badan ibu setelah enam bulan post partum, variabel yaitu pemberian ASI 

eksklusif, asupan gizi ibu, aktifitas fisik, ibu bekerja, pengetahuan ibu tentang Asi 

eksklusif, berat badan bayi, pemakaian KB hormonal, bakat kelebihan berat badan, 

stres, dukungan suami/keluarga, istirahat serta faktor yang paling dominan lainnya 

terhadap penurunan berat badan ibu post partum di Kecamatan Balikpapan Selatan. 

Kota Balikpapan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan desain cross sectional. Peneliti 

melakukan pengukuran variabel pada suatu saat tertentu dimana tiap subyek hanya di 

observasi satu kali dan pengukuran subyek dilakukan pada saat yang sama  untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas tentang Faktor – faktor yang berhubungan dengan 

penurunan berat badan ibu postpartum di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota 
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Balikpapan. Dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden yang 

memenuhi kriteria. 

Tehnik pengambilan sampel dengan tehnik consecutive sampling yaitu semua 

subyek yang datang dan memenuhi kriteria pemilihan dimasukan dalam penelitian 

sampai jumlah sampel terpenuhi, tehnik pengambilan semua sampel selama masa 

pengamatan di tempat yang sama (Sastroasmoro, 2008).  

Populasi penelitian adalah semua wanita yang mempunyai bayi berusia 6 bulan 

dan melakukan kunjungan ke Puskesmas di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota 

Balikpapan.Semua ibu yang mempunyai kelengkapan data  dibutuhkan untuk penelitian 

(BB satu minggu sebelum melahirkan, BB bayi baru lahir, BB ibu saat usia bayi 6 bulan 

postpartum, BB bayi usia  6 bulan). Penelitian dilakukan di enam Puskesmas yang 

berada di Kecamatan Balikpapan Selatan. Waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 26 

April  sampai 18 Juni 2010. 

Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan satu program komputer. Data 

dianalisis dengan menggunakan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. analisis 

univariat dilakukan pada variabel independen(pemberian ASI eksklusif, asupan gizi ibu, 

aktifitas fisik, ibu bekerja, pengetahuan ibu tentang Asi eksklusif, berat badan bayi, 

pemakaian KB hormonal, bakat kelebihan berat badan, stres, dukungan suami/keluarga, 

istirahat), dan dependen(penurunan berat badan). Analisis bivariat yang digunakan 

adalah analisis Chi Square dan multivariat menggunakan Uji Regresi Logistik Ganda. 

 

HASIL  PENELITIAN 

Penelitian ini menjawab masalah penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya 

yaitu faktor  - faktor apa yang menyebabkan penurunan berat badan pada ibu post 

partum, yang banyak dipengaruhi kondisi disekitar ibu sehingga mengacu pada tujuan 

yang telah dibuat Diketahuinya hubungan pemberian ASI Eksklusif dengan penurunan 

berat badan ibu postpartum di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. 
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Penurunan berat badan ibu post partum dapat dilihat pada:  

Gambar 1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penurunan Berat Badan ibu 

Post Partum di Kecamatan Balikpapan Selatan. Balikapan  April - Juni 2010  

 

 

Hasil seleksi bivariat dapat dilihat pada: 

Tabel 1 Hasil Seleksi Kandidat Variabel IndependenDengan Penurunan Berat badan  

Ibu Post Partum di Kecamatan Balikpapan Selatan.  

Variabel p-value 

Pemberian ASI .020 

Aktifitas fisik .126 

Pekerjaan Ibu .166 

Asupan Gizi .018 

KB Hormonal .085 

Pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif .043 

 Stress .025 

Bakat kelebihan berat badan  .023 

Istirahat .006 

Dukungan Suami /keluarga .006 

 

Seleksi kandidat uji regresi logistik sederhanan menghasilkan semua variabel p-

value<0.25 sehingga semua variabel dapat dianalisis multivariat yang akan melalui 

tahap dimana yang memiliki p-value paling besar dihilangkan, kemudian dilakukan lagi 

analisa Regresi Logistik Ganda sehingga didapat hasil sebagai berikut: 

70, 43%

92, 57%

Berat badan Ibu turun >5

Kg

Berat Badan Ibu turun  <5

Kg
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Tabel 2 Hasil Uji Regresi Logistik Ganda  Antara Variabel Pemberian ASI dan 

Istrirahat Dengan Penurunan Berat badan Ibu post partum Di  Kecamatan  

Balikpapan Selatan  April – Juni 2010 

Variabel B p-value OR 95% CI 

Pemberian ASI 2.393 0.000 10.946 3.195 -37.507 

Istirahat 2.500 0.000 12.184 3.542 -41.912 

Constant -7.157 0.000 .001  

Dari tabel 2 terlihat bahwa  Pemberian ASI dan Variabel Istirahat memiliki p-

value<0.05, variabel terakhir yaitu Pemberian ASIdan variabel Istirahat. Artinya dari 

variabel-variabel yang dimasukkan sebagai independen bisa menghasilkan suatu model 

yang bermakna berhubungan terhadap Penurunan Berat Badan Ibu Post Partum. 

Dari hasil pemodelan ke VIII di dapat 2 variabel yang mempunyai p-value< 0.05 yaitu 

Pemberian ASI eksklusif dan Istirahat. Selanjutnya dilakukan uji interaksi ke dua 

variabel tersebaut maka hasilnya seperti di tabel 5.8.  Ternyata didapatkan ada interaksi 

kedua variabel tersebut: 

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Logistik ganda Pemodelan Akhir Antara Variabel Pemberian 

ASI dan Istirhat Dengan Penurunan Berat badan Ibupost partumDi Kecamatan 

Balikpapan Selatan. Balikpapan April – Juni 2010 

Variabel B p-value OR 95% CI 

Pemberian ASI 3.341 .000 28.244 6.076 -131.292 

Istirahat 3.339 .000 28.178 6.328 -125.478 

ASI Eksklusif by Istirahat -.004 .019 .996 .992 -.999 

Constant -9.128 .000 .000  

 

Dari table 3 terlihat variabel pemberian ASI Eksklusif dan Istirahat serta interaksi 

keduanya memiliki p-value<0.05.  
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Hasilnya ada hubungan pemberian ASI eksklusif terhadap penurunan berat 

badan ibu post partum setelah dikontrol istirahat p-value0.000 dengan OR 28.244. 

variabel yang dominan terhadap penurunan berat badan adalah ASI eksklusif. Ibu yang 

memberikan ASI eksklusif berpeluang 28.244 kali terjadi penurunan berat badan 

dibandingkan ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif setelah dikontrol istirahat dan 

interaksi ASI eksklusif dengan istirahat. 

Istirahat berhubungan dengan penurunan berat badan ibu post partum setelah 

dikontrol pemberian ASI eksklusif p-value0.000 dengan OR 28.178. Ibu yang tidak 

beristirahat cukup berpeluang 28.244 kali terjadi penurunan berat badan dibandingkan 

ibu yang istirahat cukup setelah dikontrol pemberian ASI eksklusif dan interaksi 

pemberian ASI eksklusif dengan istirahat. Variabel yang dominan berhubungan dengan 

penurunan berat badan ibu post partum adalah pemberian ASI eksklusif. 

 

PEMBAHASAN 

Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Penurunan Berat Badan Ibu Post 

Partum. 

Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan yang bermakna (signifikan) antara 

pemberian ASI secara eksklusif dalam penurunan berat badan lebih 5 Kg pada ibu post 

partum.  Sesuai dengan rekomendasi WHO (2003, 2007 dan 2009) serta Dermer (2001) 

bahwa salah satu manfaat ibu memberikan ASI eksklusif adalah membantu ibu 

menurunkan berat badan dan mengontrol terjadinya kegemukan setelah melahirkan.  

Hasil penelitian ini menjawab Christian (2007) yang menyatakan Ibu menyusui 

bayinya ASI secara eksklusif lebih banyak mengalami penurunan berat badan di enam 

bulan pertama postpartum dari pada yang  tidak menyusui bayinya. Setiap hari tubuh 

ibu memerlukan tenaga sebanyak 500 kalori untuk menghasilkan ASI yang dibutuhkan 

selama menyusui bayi nya,  sehingga dalam seminggu ibu yang menyusui bayinya 

secara eksklusif akan kehilangan tenaga sebanyak  3,500 kalori atau berat badannya 

akan menyusut sebanyak 0,45 kg untuk menyediakan ASI sebagai makanan bagi 

bayinya 
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Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hatsu, McDougald dan 

Anderson  (2007) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa bagi ibu yang 

memberikan ASI Eksklusif akan menyebabkan ibu berkurang berat badannya lebih 

besar dibandingkan ibu yang memberikan bayinya makanan pendamping di awal 

periode postpartum. Menurut Susiana (2009) menajemen laktasi untukmembantu ibu 

mencapai keberhasilan dalam menyusui bayinya melalui tiga tahap yang memegang 

perananpenting dalam keberhasilan ini yaitu pertama pada masa kehamilan 

(prepartum),Kedua saat ibu dalam persalinansampai keluar rumah sakit (peripartum) 

dan Ketigamasa postpartumsetelah kelahiran denganberikan ASI saja sampai bayi 

berumur 6 bulanatau eksklusif serta teruskan pemberian ASIsampai bayi berumur 2 

tahun, makananpendamping ASI diberikan saat bayi mulaiberumur 6 bulan. 

Asumsi peneliti bahwa penurunan berat badan ibu setelah melahirkan dalam hal 

ini dapat terjadi dengan menggiatkan semua bidang yang berhubungan menyiapkan ibu 

maupun keluarga dalam menghadapi bertambahnya anggota baru dengan menjalankan 

menejemen laktasi sehingga ibu hamil dapat melewati masa kehamilannya sampai 

melahirkan dan menyusui anaknya dengan baik. 

Hubungan Aktifitas Fisik dengan Penurunan Berat Badan Ibu Post Partum. 

Hasil ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan Keller, dkk (2008) diperoleh  

penurunan berat badan bermakna pada kedua kelompok baik yang hanya memberikan 

ASI eksklusif saja dan yang mendapatkan intervensi diet makan sehat dengan atau tanpa 

olah raga rutin, tetapi yang melakukan olah raga terjadi peningkatan 25% konsumsi O2 

yang efeknya sangat baik pada produksi ASI yang dihasilkan ibu sehingga 

menggambarkan penurunan berat badan post partum dapat terjadi hanya dengan 

memberikan ASI eksklusif tanpa melakukan diet dan aktifias fisik. 

Hasil ini juga sesuai dengan Penelitian yang dilakukan Kinnunen, dkk (2007)  

untuk ibu post partum primipara yang mengikuti sesi bimbingan diet  dan aktifitas fisik 

dengan merekomendasikan agar ibu post partum untuk melakukan aktifitas fisik supaya 

menjadi sehat dan bugar dengan berolah raga moderat lama 30 menit dalam 5 hari 

selama satu minggu untuk sehat dan minimum 40 menit aktifitas fisik lebih keras 

selama 3 kali dalam satu minggu untuk bugar, selain itu dilakukan konseling untuk 
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melakukan diet. Hasilnya berat badan ibu post partum dapat kembali ke berat badan 

sebelum hamil setelah melakukan semua aktifitas fisik yang dianjurkan dalam 10 bulan, 

dan asupan makan mengalami perubahan dengan memakan sayuran dan buah – buahan, 

roti fibre dan kue yang manis. Tetapi hasilnya tidak signifikan bagi ibu yang 

memberikan Asi eksklusif maupun yang tidak terhadap berat badan ibu post partum. 

Hubungan Ibu bekerja dengan Penurunan Berat Badan Ibu Post Partum 

Sesuai dengan pendapat Partiwi & Purnawati dalam bedah ASI, (2008) bagi ibu 

yang bekerja sebaiknya memanfaatkan cuti melahirkan 3 bulan yang menjadi hak 

pekerja, untuk mempersiapkan bayi dan pengasuh bayinya untuk terampil memberikan 

ASI perah dengan menggunakan cangkir. Ibu dapat berlatih memerah ASI sebelum 

kembali bekerja dan ASI dapat dibekukan untuk persediaan bila telah kembali bekerja. 

Upayakan selama dikantor dapat melakukan perah ASI setiap 3 – 4 jam dan di simpan 

dalam lemari es. 

Menurut Fransisca (2010) bagi ibu bekerja juga dapat sukses menyusui eksklusif 

untuk bayinya, strategi yang perlu dipersiapkan usahakan masa cuti terbanyak bila 

mungkin ambil cuti mendekati saat melahirkan, usia bayi 2 – 4 minggu mulai memerah 

dan menabung ASI, melatih pengasuh / keluarga cara menghangatkan dn memebrikan 

ASI perah pada bayi, bila memungkinkan untuk pulang kerumah saat istirahat atau ada 

yang mengantar bayi ketempat ibu bekerja, setiap 3 jam ibu dapat melakukan memerah 

ASI dengan tenang ditempat yang bersih dan nyaman selama jam kerja setelah 

membicarakan terlebih dahulu dengan pimpinan dan rekan kerja. 

Ibu tidak bekerja dari 131 sebanyak 45,8 % mengalami penurunan berat badan 

lebih atau sama dengan 5 Kg. Hal ini menjelaskan pekerjaan ibu bukan penghalang 

untuk memberikan ASI eksklusif untuk bayinya, terbukti dengan lebih banyak ibu tidak 

bekerja yang ditemui tetapi hanya 85 ibu dari 131 ibu tidak bekerja yang memberikan 

ASI eksklusif bagi bayinya, masih ada 46 ibu yang tidak bekerja tetapi tidak 

memberikan ASI eksklusif. 

Asumsi peneliti bahwa pekerjaan ibu tidak menjadikan alasan seorang ibu untuk 

tidak memberikan ASI eksklusif, sehingga penurunan berat badan ibu yang bekerja 

maupun tidak bekerja dapat kembali ke berat badan sebelum hamil.  
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Hubungan Asupan Gizi dengan Penurunan Berat Badan Ibu Post Partum 

Penelitian ini sesuai menurut Yoon dan Kraavitz (2006) kelebihan berat badan 

dan kegemukan berkaitan dengan perubahan rendahnya energi yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari, yang dikombinasikan dengan tingginya pemasukan kalori 

sehingga tidak perlu ada keturunan gemuk dari salah satu orang tua untuk dapat 

menyebabkan seseorang menjadi gemuk atau tidak gemuk. 

Untuk asupan gizi baik sangat berkaitan dengan kenaikan berat badan ibu selama 

hamil sehingga melahirkan bayi dengan dengan ukuran yang bervariasi  sesuai dengan 

kenaikan berat badan ibu, ada ibu yang berat badannya naik berkisar 4 sampai dengan 7 

dan 8 Kg tetapi ibu masuk dalam gizi cukup melahirkan bayi antara 2100 – 2900 gram, 

tetapi ada yang masuk dalam gizi lebih dengan kenaikan berat badan saat hamil berkisar 

14 – 20 Kg melahirkan bayinya dengan berat 2300 – 2800 gram.  

Sedangkan yang asupan gizi kurang dari 82 ibu sebanyak 34,1 %  mengalami 

penurunan berat badan lebih atau sama dengan 5 Kg, karena walaupun masuk kategori 

gizi kurang saat ibu 6 bulan post partum dengan kenaikan berat badan saat hamil 

bervariasi dari 12 – 22 Kg tetapi berat badan bayi yang dilahirkan berkisar 3000 – 4000 

gram disebabkan penurunan berat badan yang terjadi selama 6 bulan antara 8 – 17 kg 

dimana tidak semua ibu  menyusui eksklusif.  

Asumsi peneliti kenaikan berat badan ibu selama hamil sangat menentukan 

kesejahteraan bayi dalam kandungan yang berdampak dalam tumbuh kembangnya bila 

tidak diberikan makanan yang cukup untuk bayinya. Dalam penelitian ini 

menggambarkan ibu dengan kenaikan berat badan kurang maupun lebih melahirkan 

bayi dengan berat badan yang tidak jauh berbeda. 

Pada penelitian didapatkan nilai odds ratio yaitu sebesar 2.6 yang artinya ibu 

yang asupan gizinya kurang berpeluang 2,6 kali berat badannya turun lebih atau sama 

dengan  5 kg dibanding ibu yang asupan gizinya baik. 
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Hubungan Dukungan Suami/keluarga dengan Penurunan Berat Badan Ibu Post 

Partum 

Hasil uji statistik diperoleh bahwa ada hubungan yang bermakna (signifikan) 

antara dukungan suami/keluarga dalam penurunan berat badan lebih atau sama dengan 5 

Kg dan kurang dari 5 Kg, dapat dilihat dari 107 ibu yang mendapat dukungan 

suami/keluarga  sebanyak 35,5% mengalami penurunan berat badan lebih atau sama 

dengan 5 Kg, sesuai dengan isian kuesioner dimana suami sejak hamil sudah 

mendiskusi pola memberi makan bayi pertanyaan, suami memberi semangat untuk 

menyusui bayinya, ibu merasa gembira saat menyusui bayinya,  ibu merasa tambah 

percaya diri, suami perduli dengan berat badan ibu serta suami membantu mengurus 

bayi.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan (Bobak, Lowdermilk, Jensen& Perry, (2004); 

Pilliteri, 2003) yang mengatakan berhasil tidaknya menyusui eksklusif tidak hanya 

ditentukan oleh ibu saja tetapi perlu dukungan dari suami dan keluarga lainnya. 

Pasangan suami istri yang memiliki bayi dianjurkan untuk memilih metode pemberian 

makanan unuk bayinya sebelum bayi itu lahir. Dengan adanya dukungan dari suami dan 

keluarga akan memberikan semangat serta dorongan pada ibu sehingga siap 

memberikan ASI untuk bayi nya. Sebagai orang tua perlu mendapat umpan balik positif 

meningkatkan percaya diri tentang kemampuannya sendiri karena banyak yang masih 

membutuhkan bantuan dalam memutuskan pemberian makanan untuk bayinya.  

Sedangkan dari 65 ibu yang tidak mendapat dukungan sebanyak 58,2% 

mengalami penurunan berat badan lebih atau sama dengan 5 Kg, lebih banyak 

mengatakan sejak hamil tidak mendiskusikan dengan suami cara memberi makan bayi 

tetapi ada 2 ibu yang semua pertanyaan dijawab tidak dan 13 ibu menjawab bervariasi 

terhadap tidak mendapat dukungan. Ini menguatkan penelitian Februhartanty, (2008) 

“Peran ayah dalam optimalisasi praktek pemberian ASI sebuah studi di daerah urban 

Jakarta”. Dimana partisipasi ayah dalam pembuatan keputusan cara pemberian makan 

bayi serta keterlibatan ayah pada pengasuhan anakdalam studi ini tidak ditemukan 

pengaruh keterlibatan ayah terhadap kedua praktek pemberian ASI baik ekskusif 

maupun non eksklusif.  
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Ayah dan ibu yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan pemberian ASI saling berinteraksi satu sama lain dan telah 

membangun suatu hubungan yang baik dalam pengasuhan anak secara bersama-sama 

antara ayah dan ibu (co-parenting) sebagai factor kunci berpengaruh secara positif pada 

praktek pemberian ASI eksklusif. Selain itu ayah tidak memiliki keleluasaan dan 

otonomi dengan jam kerjanya, secara dominan ibu yang menentukan pola pemberian 

makan anak dan ayah hanya menyetujuinya dan harapan ibu terhadap dukungan dari 

ayah tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan ayah serta kurangnya persiapan ayah 

memasuki masa fatherhood. 

Pada hasil penelitian ini juga didapatkan nilai odds ratio untuk dukungan 

suami/keluarga sebesar 0.4 dapat kita interpretasikan bahwa suami/keluarga yang 

mendukung pemberian ASI eksklusif akan memperoleh peluang 0.4 kali mengalami 

penurunan berat badan lebih atau sama dengan 5 Kg selama enam bulan menyusui 

bayinya dibandingkan dengan yang tidak mendukung. 

Hubungan Berat Badan Bayi dengan Penurunan Berat Badan Ibu Post Partum 

Hasil analisis berat badan bayi sesuai usia 6 bulan dari 157 ibu sebanyak 41,4 %  

mengalami penurunan berat badan lebih atau sama dengan 5 Kg. Hasil penelitian ini ada 

keterkaitan dengan ibu memberikan ASI eksklusif menurut Gore dkk, (2003) menyusui 

mempunyai impact dalam berat badan, ibu yang memberikan ASI untuk bayi akan 

signifikan sepanjang waktu. Sehingga akan menguntungkan ibu maupun bayi, karena 

laktasi akhirnya mempunyai banyak keuntungan membantu ibu kehilangan berat badan 

selama posst partum.  

Hasil uji statistik diperoleh bahwa tidak ada hubungan yang bermakna 

(signifikan) antara ibu yang mempunyai bayi 6 bulan dengan berat badan bayi sesuai 

dan berat badan bayi tidak sesuai dalam penurunan berat badan lebih atau sama dengan 

5 Kg dan kurang dari 5 Kg, tergambar pada berat badan bayi yang tidak sesuai usia 6 

bulan ada 3 ibu (60,0 %) yang mengalami penurunan berat badan lebih atau sama 

dengan 5 Kg dari  5 bayi yang tidak mencapai berat badan minimal sesuai dengan 

Francisca (2010) menyatakan pola pertumbuhan bayi ASI adalah tiga bulan pertama 

terjadi peningkatan berat badan bayi sekitar 500-1000 gram, tiga bulan peningkatan 
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berkurang menjadi 300-500 gram tiap bulannya, bayi akan lebih terlihat langsing dari 

yang mendapatkan susu fornula dan pertumbuhan anak dinilai tidak dinilai dari berat 

badan saja tetapi panjang badan dan lingkar kepala.setelah bayi umur 6 bulan grafik 

tumbuh kembang akan melandai sesuai penelitian yang dilakukan WHO (2005). 

Hubungan Pengetahuan Ibu tentang ASI eksklusif dengan Penurunan Berat 

Badan Ibu Post Partum 

Penelitian ini sesuai Villamagna, (2004). menyatakan untuk banyak orang 

merokok merupakan mekanisme menghilangkan stress, bila dihubungkan dengan 

permasalahan fisiologi yang menghubungkan merokok dan memberikan ASI pada 

bayinya disebabkan  nikotin dalam darah ibu akan mengurangi prolactin yang berperan 

penting dalam proses menyusui. Merokok mengurangi kemampuan tubuh untuk 

menyerap bebrapa vitamin dan mineral salah satunya kemampuan untuk mengangkut 

yodium sehingga dalam ASI yang di hisap bayinya juga berkurang. 

Pada hasil penelitian ini juga didapatkan nilai odds ratio untuk pengetahuan ibu 

tentang ASI ekslusif baik sebesar 0.516 yang dapat di interpretasikan bahwa 

pengetahuan ibu tentang ASI ekslusif kurang akan memperoleh peluang 0.516 kali 

mengalami penurunan berat badan berat badan kurang dari  5 Kg dibandingkan dengan 

ibu yang pengetahuan tentang ASI ekslusif  baik. 

Hubungan KB Hormonal dengan Penurunan Berat Badan Ibu Post Partum 

Semua alat KB ini tersedia di Puskesmas sehingga kebutuhan ibu untuk 

mengikuti KB dapat di layani sesuai keinginan ibu setelah dijelaskan petugas di bagian 

KIA Puskesmas. Hasil ini tidak sesuai dengan Francisca (2010) yang mengatakan 

bahwa selama menyusui ada beberapa obat yang benar-benar tidak boleh dikonsumsi 

ibu karena efek sampingnya dapat timbul pada bayi atau mengurangi produksi ASI. 

Salah satu obat yang tidak sesuai dengan ibu menyusui adalah estrogen yang termasuk 

alat KB dapat berupa pil atau suntik. Hasil penelitian menunjukan ibu yang 

menggunakan KB hormonal yang bukan estrogen pun tidak ada hubungan yang 

bermakna.terhadap penurunan berat badan ibu post partum. Dapat dilihat dari  Ibu yang 

tidak memakai KB hormonal  52,8% berat badannya turun lebih atau sama dengan 5 kg, 
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sedangkan ibu yang memakai KB hormonal  38,5%  berat badannya turun lebih atau 

sama dengan 5 kg. 

Hubungan Bakat kelebihan berat badan dengan Penurunan Berat Badan Ibu Post 

Partum. 

Hasil penelitian yang dilakukan Eiben (2005) menunjukan bahwa para wanita 

muda paling efektif menjadi resiko tinggi dalam keluarga berhubungan untuk 

kecenderungan menjadi kegendutan.  Sesuai dengan hasil penelitian mendapatkan dari 

95 ibu yang mempunyai keluarga baik dari orang tua laki-laki maupun orang tua 

perempuan mempunyai keturunan gemuk  sebanyak 35.8%  mengalami penurunan berat 

badan lebih atau sama dengan 5 Kg dan 61% mengalami penurunan berat badan kurang 

dari 5 Kg. 

Penelitian ini menguatkan Indriati (2009) menyatakan gen FTO  yang terletak pada 

kromosom 16 manusia memiliki pasangan alelhomozygote juga bertanggung jawab 

terhadap obesitas, 16,4%  memiliki berat badan 3 kg lebih berat dari kebanyakkan orang 

dan   berisiko 1,5 kali mengalami obesitas. Hasil uji statistik diperoleh bahwa ada 

hubungan yang bermakna (signifikan) antara ibu yang mempunyai bakat kelebihan berat 

badan dan tidak ada bkat kelebihan berat badan dalam penurunan berat badan lebih atau 

sama dengan 5 Kg dan kurang dari 5 Kg,  sesuai menurut Kinnunen, dkk (2007) 

kegemukan menjadi masalah yang berkembang dengan meningkatnya penyakit several 

seperti dibetes type 2, kardiovaskuler, kanker. Meningkatnya berat badan yang 

berlebihan saat hamil menjadi faktor resiko utama untuk mengembalikan berat badan 

saat periode post partum.  

Faktor lain menyebabkan meningkatnya resiko berat badan post partum 

meningkat karena meningkatnya indeks massa tubuh ibu sebelum hamil dan juga 

primiparity serta waktu yang singkat saat menyusui bayi. Kejadian ini dapat terlihat dari 

67 ibu yang tidak ada keturunan gemuk sebanyak 53.7%  mengalami penurunan berat 

badan lebih atau sama dengan 5 Kg  dan 46.3% mengalami penurunan berat badan 

kurang dari 5 Kg  dimana ibu akan cenderung untuk meningkat berat badannya dapat 

dilihat pada penelitian ini 30 ibu yang mengalamikenaikan berat badan antara 1 kg 

sampai 10 kg. 
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Hubungan Stress dengan Penurunan Berat Badan Ibu Post Partu 

Menurut penelitian yang dilakukan Setse dkk (2007) tingginya prevalensi gejala 

depresi dialami ibu sejak hamil dan periode post partum yang berpartisipasi menjadi 

kunci penghalang kehilangan berat badan. Sehingga  petugas kesehatan perlu untuk 

melakukan skrining untuk gejala depresi secara rutin selama kunjungan prenatal, karena 

dengan mengidentifikasi ibu dengan gejala depresi selama kehamilan sangat optimis 

membantu menjadi strategi untuk penurunan berat badan selama post partum.  

Hasil ini sesuai dengan Partiwi & Purnawati dalam bedah ASI, (2008) ada 

beberapa jenis stress sering di alami ibu menyusui utama merasa kuatir produksi ASI 

yang tidak cukup untuk bayinya, selain itu ibu merasa takut terjadi perubahan pada 

bentuk tubuh maupun payu daranya dimana ibu yang baru mempunyai anak pertama 

mengalami perubahan pola hidup. Akibat dari ibu merasa stress akan mempengaruhi 

produksi hormone oksitosin yang berperan dalam produksi ASI berkualitas bagi bayi. 

Agar pemberian ASI sebagai makanan terbaik bagi bayi terpenuhi maka penting untuk 

memahami mengelola stress tersebut agar ibu tidak semakin stress. 

Hubungan Istirahat dengan Penurunan Berat Badan Ibu Post Partum. 

Menurut Gayton & Hall. (2006); Ganong.(2005); Sherwood.(2001) bila tidur 

terlalu banyak akan menyebabkan penimbunan lemak sama seperti bila kurang aktifitas 

atau bergerak. Ibu menyusui juga memerlukan waktu istirahat dalam satu hari sebanyak 

6 – 8 jam dalam tidur teratur sehingga akan memperoleh badan sehat dan dapat 

melakukan kegiatan sehari –hari dengan baik.  

Pada hasil penelitian ini juga didapatkan nilai odds ratio untuk Istirahat nilai 

odds ratio sebesar 2,436 yang dapat di interpretasikan bahwa Istirahat tidak cukup akan 

memperoleh peluang 2,436 kali mengalami penurunan berat badan kurang dari 5 Kg 

dibandingkan dengan ibu yang istirahat  cukup. 

SIMPULAN 

Terdapat penurunan berat badan ≥ 5 Kg sebanyak 43 % dari N 162 ibu post 

partum, pemberian ASI eksklusif dan istirahat berhubungan dengan penurunan berat 

badan ibu post partum. Pemberian ASI eksklusif merupakan variabel  yang dominan 
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dengan   p-value 0.000 dengan OR 28.244 serta tidak terdapat hubungan yang bermakna 

(signifikan) antara aktifitas fisik, ibu bekerja, asupan gizi, berat badan bayi dan 

pemakaian KB hormonal dengan penurunan berat badan ibu post partum. Sehingga 

diharapkan bagi perawat maternitas agar dapat menetapkan asuhan keperawatan pada 

ibu postpartum untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Pemberian ASI ekslusif 

sangat bermanfaat bagi bayi dan ibunya salah satunya adalah menurunkan berat badan 

ibu postpartum.  
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