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yang Menjalani Hemodialisis di Ruang Hemodialisa RSUD Cilacap 
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Abstrak 
Menderita sakit gagal ginjal tahap akhir sering kali membuat individu memerlukan 
pemenuhan kebutuhan spiritual. Upaya untuk meningkatkan asuhan keperawatan pada 
dimensi spiritual pasien, salah satunya adalah melalui kajian kebutuhan spiritual. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan spiritual pada pasien gagal 
ginjal kronik yang menjalani hemodialisis. Penelitian deskriptif kuantitatif ini melibatkan 
65 pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUD Cilacap yang diambil 
dengan accidental sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen Spiritual 
Needs Questionaire (SPNQ 2.1) yang meliputi aspek religi, kedamaian dan eksistensi diri 
dan kebutuhan memberi. Analisa data kebutuhan spiritualitas menggunakan distribusi 
frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek religi, 
sebanyak (90,8%), dimensi kedamaian terdapat (55,4%), dimensi eksistensi sebanyak 
(20%), sedangkan pada dimensi memberi terdapat (86,2%) pasien pada tingkat 
membutuhkan. Secara umum tingkat kebutuhan spiritual responden terdapat (49,2%) 
pada tingkat agak membutuhkan dan (50,8%) pada tingkat membutuhkan. 
 
Kata kunci: Gagal ginjal Kronik, Hemodialisis, Kebutuhan spiritual  

 
Abstrack 

Suffering from end-stage renal failure often makes the individual needs spiritual 
fulfillment. Efforts to improve nursing care on the patient's spiritual dimension, one of 
them is through the study of spiritual needs. This study aims to identify the spiritual needs 
of patients with chronic renal failure who undergo hemodialysis. This quantitative 
descriptive study involved 65 patients with chronic renal failure who underwent 
hemodialysis in RSUD Cilacap taken by accidental sampling. Data were collected using 
the Spiritual Needs Questionaire (SPNQ 2.1) instrument that covered aspects of religion, 
peace and self-existence and giving needs. Data analysis of spirituality needs using 
frequency distribution and percentage. The results showed that on the religious aspect, as 
many as (90.8%), the dimension of peace was (55.4%), the dimension of existence as 
much as (20%), whereas in the giving dimension there were (86.2%) patients at need 
level. In general the level of spiritual needs of respondents is (49.2%) at the level of need 
rather and (50.8%) at the need level. 
 
Keywords: Chronic Kidney Failure, Hemodialysis, Spiritual Needs 
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A. PENDAHULUAN 

Manusia terdiri dari dimensi 
fisik, emosi, intelektual, sosial dan 
spiritual dimana setiap dimensi harus 

dipenuhi kebutuhannya. Seringkali 
permasalahan yang mucul pada klien 

ketika mengalami suatu kondisi dengan 
penyakit tertentu (misalnya penyakit 
fisik) mengakibatkan terjadinya 

masalah psikososial dan spiritual. 
Ketika klien mengalami penyakit, 

kekuatan spiritual dapat membantu 
individu tersebut menuju penyembuhan 
dan terpenuhinya tujuan dengan atau 

melalui pemenuhan kebutuhan spiritual 
(Asmadi, 2008). 

Menurut Bussing et al (2010) 
kebutuhan spiritual memiliki 4 dimensi 
spiritual meliputi kebutuhan religi 

(religious), kebutuhan mendapatkan 
kedamaian (inner peace), eksistensi 

diri (self exsistency), serta kebutuhan 
untuk memberi (active giving). Setiap 
orang memiliki kebutuhan ini namun 

demikian berbeda dalam aspek maupun 
tingkat kebutuhannya masing-masing 

sehingga penting untuk dilakukan 
kajian terlebih dahulu dalam 
menentukan kebutuhan spiritual pasien. 

Dunning (2003) mengatakan 
spiritualitas merupakan bagian inti dari 

individu yang tidak terlihat dan 
memberikan makna dan tujuan hidup 
serta hubungan dan keterikatan dengan 

Yang Maha Tinggi yaitu Tuhan. 
Spiritualitas berbeda dengan agama, 

spiritualitas merupakan konsep yang 
lebih luas yang bersifat universal dan 
pribadi sedangkan agama merupakan 

bagian dari spiritualitas yang terkait 
dengan budaya dan masyarakat. 

Masalah yang sering terjadi 
pada pemenuhan kebutuhan spiritual 
yang tidak terpenuhi akan berdampak 

ketingkat yang lebih serius yaitu 
distress spiritual, yang merupakan 

suatu keadaan ketika individu atau 

kelompok mengalami atau beresiko 
mengalami gangguan dalam 
kepercayaan atau sistem nilai yang 

memberikannya kekuatan, harapan dan 
arti kehidupan, yang ditandai dengan 

pasien meminta pertolongan spiritual, 
mengungkapkan adanya keraguan 
dalam sistem kepercayaan, adanya 

keraguan yang berlebihan dalam 
mengartikan hidup, mengungkapkan 

perhatian yang lebih pada kematian dan 
sesudah hidup, adanya keputusan, 
menolak kegiatan ritual dan terdapat 

tandatanda seperti menangis, menarik 
diri, cemas dan marah, kemudian 

ditunjang dengan tanda-tanda fisik 
seperti nafsu makan terganggu, 
kesulitan tidur dan tekanan darah 

meningkat (Hidayat, 2006). 
Dalam pelayanan kesehatan, 

perawat sebagai petugas kesehatan 
harus memiliki peran utama dalam 
memenuhi kebutuhan spiritual. Perawat 

dituntut mampu memberikan 
pemenuhan yang lebih pada saat pasien 

akan dioperasi, pasien kritis atau 
menjelang ajal. Dengan demikian, 
terdapat keterkaitan antara keyakinan 

dengan pelayanan kesehatan dimana 
kebutuhan dasar manusia yang 

diberikan melalui pelayanan kesehatan 
tidak hanya berupa aspek biologis, 
tetapi juga aspek spiritual. Aspek 

spiritual dapat membantu 
membangkitkan semangat pasien 

dalam proses penyembuhan (Asmadi, 
2008).  

Menurut Hawari (1997) 

pentingnya aspek spiritual dalam 
menunjang pengobatan aspek lainnya 

tidak dapat di tawar-tawar lagi, karena 
berbagai hasil penelitian mutakhir 
membuktikan bahwa pangaruh spiritual 

terhadap kesehatan dan kesembuhan 
pasien sangat penting, karena itu sangat 
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dibutuhkan. Hal ini dapat dimengerti 

karena pasien di rumah sakit terutama 
pasien rawat inap bukan hanya 
menderita berbagai penyakit fisik akan 

tetapi mereka juga mengalami berbagai 
tekanan dan gangguan mental spiritual 

dari yang ringan sampai  yang  berat  
sebagai  akibat  dari  penyakit  yang  
dideritanya (Priyanto, 2009).  

Namun dalam pelaksanaannya 
tidak demikian, di berbagai Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) milik 
pemerintah maupun rumah sakit milik 
swasta, pemberian layanan untuk 

memenuhi kebutuhan spiritual bagi 
pasien rawat inap di rumah sakit belum 

terbiasa diberikan baik secara mandiri 
maupun secara kolaboratif bersama 
asuhan keperawatan. Dengan demikian 

jika dibandingkan dengan layanan 
asuhan keperawatan lainnya terutama 

asuhan keperawatan medis, pemenuhan 
kebutuhan spiritual pasien rawat inap 
terabaikan (Arifin, 2013). 

Studi pendahuluan dilakukan 
oleh peneliti pada 17 Juni 2016 dengan 

10 penderita gagal ginjal yang 
menjalani hemodialysis di RSUD 
Cilacap. Hasil studi pendahuluan 

dengan penderita gagal ginjal 
didapatkan hasil 8 penderita gagal 

ginjal mengatakan menjadi lebih sering 
berdoa, sering membaca buku-buku 
keagamaan dirumah serta ikhlas 

dengan penyakit yang dideritanya dan 
2 penderita gagal ginjal mengatakan 

bosan harus cuci darah terus menerus, 
merasa tidak ada gunanya lagi untuk 
hidup dan tinggal menunggu waktu 

saja, berprilaku tertutup, tidak tertarik 
untuk berkomunikasi terbuka dengan 

orang lain maupun perawat.  
 
 

 

 Berdasarkan uraian diatas 

tentang kebutuhan spiritual maka 
penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai Gambaran Tingkat 

Kebutuhan Spiritual Pada Pasien Gagal 
Ginjal Kronik yang Menjalani 

Hemodialisis di ruang Hemodialisa 
RSUD Cilacap. 

. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

desain penelitian deskriptif kuantitatif 
sederhana dengan menggunakan 
metode survei terhadap sekumpulan 

objek. Desain penelitian ini dipilih 
karena peneliti ingin melihat gambaran 

dari tingkat kebutuhan spiritual pada 
pasien gagal ginjal kronik yang 
menjalani hemodialisis di ruang 

hemodialisa RSUD Cilacap. 
     

POPULASI DAN SAMPLE 

Subjek dalam penelitian ini 
adalah sebanyak 120 pasien gagal 

ginjal yang menjalani hemodialisis di 
RSUD Cilacap. Untuk mencari besar 

sample yang dijadikan sample 
penelitan yaitu dengan menggunakan 
rumus slovin sehingga didaptkan 

sejumlah 65 pasien sebagai responden 
penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN  

Hasil analisis berdasarkan hasil 

penelitian terhadap 65 responden dan 
dapat dilihat pada uraian, sebagai 

berikut: 
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A. Dimensi Religius 

 

 

 

Tabel.1 Distribusi Tingkat Kebutuhan Dimensi Religi pada Kebutuhan 

Spiritual Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis. 

Pertanyaan 
Tidak 

Dibutuhkan 
Agak 

Dibutuhkan 
Dibutuhkan 

Sangat 
Dibutuhkan 

N % N % N % N % 
Berdoa dengan orang 
lain ? 

4 6,2 16 24,6 8 12,3 37 56,9 

seseorang berdoa 
untuk anda ? 

- - - - 28 43,1 37 56,9 

Berdoa untuk diri 
sendiri ? 

- - - - 10 15,4 55 84,6 

Berpartisipasi dalam 
upa-cara keagamaan? 

1 1,5 19 29,3 33 50,8 12 18,5 

Membaca buku 
spiritual? 

3 4,6 12 18,5 34 52,3 16 24,6 

Beralih dan mendekat 
dengan Tuhan? 

- - - - 6 9,2 59 90,8 

 

B. Dimensi Kedamaian  

Tabel 2 Distribusi Tingkat Kebutuhan Dimensi Kedamaian pada Kebutuhan 

Spiritual Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis. 

Pertanyaan 
Tidak 

Dibutuhkan 
Agak 

Dibutuhkan 
Dibutuhkan 

Sangat 
Dibutuhkan 

N % N % N % N % 

Menyatu dengan 
keindahan alam ? 

1 1,5 21 32,3 25 38,5 18 27,7 

Tinggal ditempat yang 
tenang dan damai ? 

- - 4 6,2 28 43,1 33 50,6 

Menemukan kedamaian 
batin ? 

- - 15 23,1 30 46,2 20 30,8 

Memberikan sesuatu 
untuk diri  sendiri ?  

5 7,7 17 26,2 14 21,5 29 44,6 

Merasa lengkap dan 
aman? 

21 32,3 13 20,0 14 21,5 17 26,2 
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C. Dimensi Eksistensi 

Tabel 3 Distribusi Tingkat Kebutuhan Dimensi Eksistensi  pada Kebutuhan Spiritual 

Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis 

Pertanyaan 

Tidak 

Dibutuhkan 

Agak 

Dibutuhkan 
Dibutuhkan 

Sangat 

Dibutuhkan 

N % N % N % N % 

Berbicara mengenai keta-

kutan dan kekhawatiran? 
27 41,5 11 16,9 27 41,5 - - 

Merenungkan kehidupan 

sebelumnya ? 
- - 22 33,8 33 50,8 10 15,4 

Menghilangkan aspek ke-

terbukaan (menjadi orang 

yang tertutup)? 

46 70,8 7 10,8 10 15,4 2 3,1 

Menemukan makna dalam 

sakit atau penderitaan ? 
1 1,5 13 20,0 20 30,8 31 47,7 

Berbicara dengan orang lain 

tentang makna kehi-dupan ? 
5 7,7 11 16,9 35 53,6 14 21,5 

Berbicara kemungkinan ke 

hidupan setelah meninggal 
36 55,4 12 18,5 16 24,6 1 1,5 

Memaafkan seseorang? - - 8 12,3 34 52,3 23 35,4 

Dimaafkan ? - - 39 60,0 - - 26 40,0 

 
D. Dimensi Aktif Memberi 

Tabel 4 Distribusi Tingkat Kebutuhan Dimensi Aktif Memberi  pada Kebutuhan 

Spiritual Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis 

Pertanyaan 

Tidak 

Dibutuhkan 

Agak 

Dibutuhkan 
Dibutuhkan 

Sangat 

Dibutuhkan 

N % N % N % N % 

Bahwa seseorang peduli 

dengan anda ? 
5 7,7 5 7,7  19 29,2 36 55,4 

Beralih menjadi orang yang 

penuh cinta kasih ? 
- - 8 12,3 34 52,3 23 35,4 

Menjadi pelipur lara orang 

lain ? 
34 52,3 13 20,0 17 26,2 1 1,5 

Merasa dekat dengan 

keluarga ? 
- - 2 3,1 11 16,9 52 80 

Berbagi pengalaman hidup 

dengan orang lain ? 
1 1,5 24 36,9 35 53,8 5 7,7 

Diyakinkan hidup anda 

bermakna/mempunyai arti? 
- - 1 1,5 36 55,4 28 43,1 

Dilibatkan kembali dalam 

berbagai urusan ? 
  6 9,2 34 52,3 25 38,5 

Mendapat dukungan yang 

lebih dari keluarga ? 
- - - - 5 7,7 60 92,3 
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E. Gambaran Tingkat Kebutuhan 

Spiritual 

 

Tabel 5 Distribusi Tingkat 

Kebutuhan Spiritual Pada Pasien 
Gagal Ginjal Kronik Yang 

Menjalani Hemodialisis 

Kebutuhan 
Spiritual 

Agak 
Dibutuhkan 

Dibutu
hkan 

Sangat 
Dibutuhkan 

N % N % N % 

Religi 6 9,2 59 90,8 - - 

Kedamaian 28 43,1 31 47,7 6 9,2 

Eksistensi 52 80,0 13 20,0 - - 

Memberi 14 21,5 51 78,5 - - 

Tingkat 
Kebutuhan 

Spiritual 

32 49,2 33 50,8 - - 

 

Tabel 5 menunjukan hasil tingkat 

kebutuhan spiritual pada dimensi religi 
terdapat 6 orang (9,2%) responden 

yang kebutuhan spiritualnya pada 
tingkat agak dibutuhkan dan 59 orang 
(90,8%) responden yang kebutuhan 

spiritualnya pada tingkat dibutuhkan.  
 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kebutuhan religi merupakan 

kebutuhan yang paling banyak 

dibutuhkan oleh responden. Najlah 

Naqiyah (Naqiyah, 2005) menyatakan 

bahwa religius dibutuhkan individu 

dalam mengkonstruksi makna atas 

pengalaman hidup, karena dengan 

adanya kepercayaan pribadi untuk 

memberikan makna luar biasa kepada 

realitas kehidupan, agama akan mampu 

mengarahkan individu untuk 

memberikan penerimaan tulus atas 

musibah yang terjadi. Sementara 

literatur menunjukkan bahwa individu 

cenderung melihat Tuhan dan 

perkumpulan agama (God and their 

congregation) sebagai sebuah sumber 

cinta dan dukungan dibandingkan 

sebagai sumber rasa sakit dan hukuman 

(e.g., Croog and Levine 1972; Bearon 

and Koenig 1990; Pargament, 1998). 

Dimensi kebutuhan spiritual 

selanjutnya adalah kebutuhan untuk 

memberi. Menurut Bussing et al (2010) 

kebutuhan untuk memberi terdiri dari 

:secara aktif dan atas kesadaran sendiri 

menghibur orang lain, untuk berbagi 

pengalaman kepada orang lain, dan 

untuk memastikan bahwa hidup ini 

memiliki nilai dan  makna. Walton 

(2002) mengungkapkan bahwa 

spiritualitas adalah keseimbangan, 

setelah seseorang mendapatkan 

bantuan, pertolongan dari orang lain 

pada saat mengalami krisis, akan 

timbul keinginan untuk dapat memberi 

atau berguna bagi orang lain, agar dia 

mendapatkan keseimbangan., dalam 

proses untuk mendapatkan 

kesehatannya kembali, partisipan juga 

merasa sangat rentan dan bergantung 

pada orang lain, dan pada saat rasa 

sehat itu telah didapatkan, partisipan 

merasa ingin memberikan kembali 

kepada orang yang membutuhkan. 

Keinginan untuk dapat memberi atau 

berguna bagi orang lain yang 

membutuhkan merupakan bagian yang 

kuat dalam spiritualitasitas, salah satu 

makna spiritualitas pada pasien sakit di 

Indonesia adalah memberi manfaat 

bagi sesama        (Nuraeni, 2012). 

 

Dimensi kebutuhan kedamaian 

menjadi kebutuhan spiritual yang 

dibutuhkan oleh responden 

dibandingkan dimensi lainnya, ini 
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dibuktikan dengan seluruh responden 

membutuhkan kebutuhan spiritualitas 

ini. Chao, Chen dan Yen (2002) 

kedamaian diri adalah spiritualitas yang 

muncul dari rekonsiliasi pada diri 

sendiri, sebagai hasil dari negosiasi 

terhadap konflik yang dihadapi. Dalam 

penelitian Nuraeni  (2012) kedamaian 

diri dapat muncul sebagai bentuk 

penerimaan terhadap permasalahan 

(penyakit) yang dianggap sebagai 

teguran maupun cobaan, penerimaan 

ini dapat membawa kedalam kehidupan 

yang lebih baik. 

Kebutuhan spiritualitas pada 

dimensi kebutuhan eksistensi diri 

menjadi kebutuhan spiritual terakhir 

yang dibutuhkan responden, Kebutuhan 

eksistensi diri menurut Bussing et al 

(2010) meliputi refleksi kehidupan, 

berbicara dengan seseorang tentang arti 

dan makna kehidupan, berbicara 

dengan seseorang tentang ketakutan, 

dan kehidupan setelah kematian. Frankl 

(dalam Guillory et al, 1997) 

menyatakan bahwa inti dari keberadaan 

seorang manusia (eksistensi) adalah 

melalui pencarian makna dan tujuan 

hidup. Lebih jauh Buchardt dan Nagai-

Jacobson mendefinisikan spiritualitas 

sebagai esensi dari keberadaan 

manusia, menanamkan kesadaran 

tentang siapa kita, apa tujuan hidup dan 

sumber batin seorang manusia. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arifin, Z. (2013). Evaluasi 

Pembelajaran, Prinsip, Teknik, 

Prosedur. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Asmadi. (2008). Konsep Dasar 

Keperawatan, Jakarta: EGC. 

Burkhardt, M.A. & Nagai Jacobson, 
M.G. (2005). Spirituality and 
Health. In Holistic Nursing A 

Hand Book For Practice (Fourth 
Ed). Massachussetts: Jones And 

Ba rlett Publisher. 
Bussing, A., Balzat, H., & Heusser, P. 

(2010). Spiritual needs of patients 

with chronic pain diseases and 
cancer - validation of the spiritual 

needs questionnaire. Eur J Med 
Res 15, 266–273. 

Co-Shi Chantal Chao / Ching-Huey 

Chen / Miaofen Yen. (2002). The 
essence of spirituality of 
terminally ill patient J Nurs 

Research, 10. 237 – 244. 
Dunning, T. (2003). Care of people with 

diabetes a manual nursing 
practice. Melbourne: Blackwell 
Publishing. 

Guillory, J. A., Sowell, R., Moneyham, 
L., & Seals, B. (1997).An 

exploration of the meaning and 
use of spirituality among women 
with HIV/AIDS. Alternative 

Therapy Health Medicine, 3(5), 
55–60. 

Hawari, D. (2002). Dimensi Religi 
dalam Praktek Psikiatri dan 
Psikologi. Jakarta: Gaya Baru. 

Hidayat, A. A. (2006). Pengantar 
Kebutuhan Dasar Manusia 1: 

Aplikasi Konsep dan Proses 
Keperawatan. Jakarta: Salemba 
Medika. 

Naqiyah, Najlatun (2012), Hubungan 
Interaksi Sosial dan 

Keharmonisan Keluarga Dengan 
Perilaku Agresif Pada Siswa 
Kelas X SMK Negeri 1 Baureno 

Bojonegoro.  Jurnal BK UNESA. 
Volume 04 Nomor 01, 375 – 
382 



Seminar Nasional Kesehatan Profesi Ners STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap 2017 
Management Communication In Health Team Collaboration 

Of Giving High Alert For Patient Safety 
 

8 
 

Nuraeni Setyaningrum, (2012). Upaya 

Peningkatan Pelayanan Sosial 
Bagi Lansia Melalui Home Care 
Service di Panti Sosial Tresna 

Werdha (PSTW) 
YOGYAKARTA Unit Budi 

Luhur. Universitas Negeri 
Yogyakarta. 

Priyanto, A. (2009). Komunikasi dan 

Konseling, Aplikasi dalam Sarana 
Pelayanan Kesehatan untuk 

Perawat dan Bidan, Salemba 
Medika, Jakarta. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Walton, R.E & M. Torabinejad. (2002). 

Principles and Practice of 
Endodontics. 3rd ed.  
Philadelphia:W.B.Saunders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminar Nasional Kesehatan Profesi Ners STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap 2017
Management Communication In Health Team Collaboration

Of Giving High Alert For Patient Safety

9

PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN GIGI DENGAN METODE
AUDIOVISUAL TERHADAP KETRAMPILAN MENGGOSOK GIGI

DENGAN BENAR PADA SISWA SD AL-IRSYAD 02 CILACAP

Angga Lesmana1, Ida Ariani2, Ahmad Subandi3
1,2,3STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap

e-mail: anggalesmana010@gmail.com

Abstrak
Perkembangan gigi pada usia sekolah adalah masa peralihan antara gigi sulung ke gigi
tetap atau dewasa, sehingga usia tersebut juga masa gigi campuran dan merupakan masa
yang rawan terjadi kerusakan gigi. Berdasarkan data SD Al-Irsyad 02 menunjukan
terdapat 32,4% siswa memiliki masalah kesehatan gigi.Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan gigi dengan metode audiovisual terhadap
ketrampilan menggosok gigi dengan benar pada siswa SD Al-Irsyad 02 Cilacap. Jenis
penelitian quasi experiment menggunakan nonequivalen control group design. Jumlah
sampel 82 siswa. Data dianalisis dengan menggunakan uji Chi square.Hasil penelitian ini
adalah tidak terdapat perbedaan ketrampilan menggosok gigi pada kelompok kontrol
sebelum kelompok intervensi diberikan pendidikan kesehatan dengan kelompok
intervensi sebelum diberikan pendidikan kesehatan dengan nilai (pv = 0,563 = 0,05),
terdapat perbedaan ketrampilan menggosok gigi pada kelompok intervensi antara
sebelumdan sesudah diberikan pendidikan kesehatan gigi dengan metode audiovisual
dengan nilai (pv = 0,000 = 0,05), tidak terdapat perbedaan ketrampilan menggosok
gigi pada kelompok kontrol antara sebelum dan sesudah kelompok intervensi diberikan
pendidikan kesehatan gigi dengan metode audiovisual dengan nilai (pv = 0,807 =
0,05), terdapat perbedaan ketrampilan menggosok gigi pada kelompok kontrol sesudah
kelompok intervensi diberikan pendidikan kesehatan dengan kelompok intervensi
sesudah diberikan pendidikan kesehatan dengan nilai (pv = 0,000  = 0,05).

Kata Kunci: Pendidikan kesehatan, audiovisual, ketrampian menggosok

Abstract
The dental development of teeth at school age is the transition between the deciduous
teeth to the permanent or adult teeth, so that age is also the tooth mixture and is a period
of prone to tooth decay. Based on SD Al-Irsyad 02 data shows there are 32.4% of
students have dental health problems.The purpose of this research is to know the effect of
dental health education with the audiovisual method to brush teeth correctly with Al-
Irsyad elementary school student 02 Cilacap. This type of quasi experimental research
uses nonequivalent control group design. The sample of 82 students. Data were analyzed
by Chi square test.The result of this research is that there is no difference of dental
brushing skills in the control group before intervention group is given health education
with intervention group before given health education with value (pv = 0,563  = 0,05),
there is difference of tooth brushing skill in intervention group between before and after
dental health education with audiovisual method with value (pv = 0.000  = 0,05),
there was no difference of toothbrushing skill in control group between before and after
intervention group was given dental health education by audiovisual method with value
(pv = 0,807  = 0.05), there was a difference in dental brushing skills in the control
group after the intervention group was given a health education with the intervention
group after being given health education with a value (pv = 0,000  = 0.05).

Keywords: Health education, audiovisual, the skill of brushing teeth properly
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PENDAHULUAN
Hasil Riset Kesehatan Dasar

(RISKESDAS) tahun 2007 oleh
Departemen Kesehatan RI
menunjukkan prevalensi anak yang
mengalami masalah kesehatan gigi
dan mulut berdasarkan karakteristik
umur adalah 5-9 tahun sebesar
21,6%, umur 10-14 tahun sebesar
20,6%. Menyikat gigi dengan benar
adalah setelah makan pagi dan
sebelum tidur malam, menyikat gigi
dengan benar di Indonesia ditemukan
hanya 2,3%. Persentase di kabupaten
Cilacap mengenai berperilaku benar
menggosok gigi sebesar 5,9% dan
perilaku yang tidak benar menggosok
gigi sebesar 94,1% (RISKESDAS
Provinsi Jawa Tengah, 2007).
Perilaku benar menggosok gigi umur
10 sampai 14 tahun, yaitu sesudah
makan pagi dan sebelum tidur malam
sebesar 6,2% dan yang tidak benar
sebesar 93,8%.

Usia sekolah dasar merupakan
saat ideal untuk melatih kemampuan
motorik seorang anak, termasuk
menyikat gigi (Riyanti & Saptarini,
2012).

Menurut penelitian para ahli,
indera yang paling banyak
menyalurkan pengetahuan ke dalam
otak adalah indera pandang. Kurang
lebih 75% sampai 87% dari
pengetahuan manusia diperoleh atau
disalurkan melalui indera pandang.
Sedangkan 13% melalui indera
dengar dan 12% lainnya tersalur
melalui indera yang lain (Maulana,
2009).

Berdasarkan data skrining
puskesmas Cilacap Tengah 1 yang

telah melakukan penjaringan pada
siswa sekolah dasar di wilayah kerja
puskesmas Cilacap Tengah 1 tahun
2014, didapatkan hasil seluruh
jumlah siswa kelas 5 SD Al-Irsyad
02 Cilacap terdapat 32,4 %  memiliki
masalah kebersihan gigi dan mulut.
Sedangkan hasil wawancara dengan
petugas kesehatan di puskesmas
mengatakan belum pernah
melakukan pendidikan kesehatan
gigi dan mulut di sekolah dasar (SD)
diwilayah kerja puskesmas Cilacap
Tengah 1  (Puskesmas Cilacap
Tengah 1, 2014).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan

jenis penelitian Quasi
Experimental,Dimana untuk
mengetahui pengaruh pendidikan
kesehatan gigi dengan metode
audiovisual (variabel independent)
terhadap ketrampilan menggosok
gigi dengan benar pada siswa SD Al-
Irsyad 02 Cilacap (variabel
dependent). Desain yang digunakan
adalah Pretest-Posttest Control
Group Design, Dalam desain ini
terdapat dua kelompok yang dipilih
secara random, dua kelompok
tersebut adalah kelompok intervensi
dan kelompok kontrol. Sampel dalam
penelitian ini adalah siswa kelas 5
SD Al-Irsyad 02 Cilacap yaitu
sebanyak 41 siswa sebagai kelompok
intervensi dan siswa kelas 5 SD Al-
Irsyad 01 Cilacap yaitu sebanyak 41
siswa sebagai kelompok kontrol.
Teknik pengambilan sampel
menggunakan teknik purposive
sampling yaitu pengambilan sampel
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didasarkan pada suatu pertimbangan
tertentu yang dibuat oleh peneliti
sendiri, berdasarkan ciri-ciri atau
sifat-sifat populasi yang sudah
diketahui sebelumnya. Instrumen
Penelitian menggunakan lembar
observasi menggosok gigi.
Prosedur penelitian terdiri dari tiga
tahapan yaitu : 1) tahap persiapan,
dalam persiapan ini pengurusan ijin
penelitian dan penyusunan
instrumen penelitian; 2) tahap

pelaksanaan, dalam pengambilan
data dilakukan dilaksanakan di SD
Al-Irsyad 02 dan 01 Cilacap
dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17
April tahun2015. selanjutnya
dilakukan pengolahan data dan
analisis data penelitian; 3) tahap
akhir, penulisan laporan, seminar
hasil. Analisa data yang digunakan
adalah uji Chi Square atau chi
Kuadrat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Ketrampilan menggosok gigi dengan benar sebelum diberikan pendidikan

kesehatan gigi dengan metode audiovisual pada kelompok intervensi
Tabe l1

Distribusifrekuensiketrampilan menggosok gigi dengan
benarsebelumdiberikanpendidikan kesehatan gigi dengan metode
audiovisual pada kelompok intervensi di sd al-irsyad 02 cilacap

No. Ketrampilan Frekuensi Persen
1 Baik 5 12,2
2 Cukup 25 61,0
3 Kurang 11 26,8

Jumlah 41 100,00
Sumber : Data Primer 2015

Dari tabel 4.1. diketahui sebagian
besar responden mempunyai
ketrampilan menggosok gigi dengan
benar, dengan kategori cukup yaitu
sebanyak 25 siswa (61,0%). Hasil ini

kemungkinan disebabkan karena
pentingnya gosok gigi telah diajarkan
oleh guru semenjak anak duduk di
bangku taman kanak-kanak (TK).

b. Ketrampilan menggosok gigi dengan benar sesudah diberikan pendidikan
kesehatan gigi dengan metode audiovisual pada kelompok intervensi

Tabel 4.2
Distribusi frekuensi ketrampilan menggosok gigi dengan benar sesudah

diberikan pendidikan kesehatan gigi dengan
Metode audiovisual pada kelompok intervensi

Di sd al-irsyad 02 cilacap
No. Ketrampilan Frekuensi Persen
1 Baik 31 75,6
2 Cukup 7 17,1
3 Kurang 3 7,3

Jumlah 41 100,00
Sumber: Data Primer 2015
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Berdasarkan tabel 4.2.
diketahui Hasil penelitian
menunjukkan 75, 6% dengan
kategori baik, hal ini dimungkinkan
karena metode atau media yang
dipakai dalam pendidikan kesehatan.

Media audiovisual merupakan media
yang mempunyai kemampuan lebih
baik daripada media audio atau
media visual saja (Setiawan, 2008).

c. Ketrampilan menggosok gigi dengan benar pada kelompok kontrol sebelum
kelompok intervensi diberikan pendidikan kesehatan gigi dengan metode
audiovisual.

Tabel 4.3
Distribusi frekuensi ketrampilan menggosok gigi dengan benar pada

kelompok kontrol di sd al-irsyad 01 cilacap sebelum kelompok
intervensi diberikan pendidikan kesehatan gigi

Dengan metode audiovisual
No. Ketrampilan Frekuensi Persen
1 Baik 6 14,6
2 Cukup 28 68,3
3 Kurang 7 17,1

Jumlah 41 100,00
Sumber: Data Primer 2015

Dari tabel 4.3. diketahui sebagian
besar responden mempunyai
ketrampilan menggosok gigi dengan
benar dengan kategori cukup yaitu
sebanyak 28 siswa (68,3%), yang
kategori baik sebanyak 6 siswa
(14,6%) dan 7 siswa (17,1%)

mempunyai kategori kurang. Hasil
ini mungkin disebabkan karena di
SD Al-Irsyad 01 Cilacap terdapat
pelajaran tentang pengetahuan
kesehatan yang salah satunya
terdapat materi cara menggosok gigi
dengan benar.

d. Ketrampilan menggosok gigi dengan benar pada kelompok kontrol sesudah
kelompok intervensi diberikan pendidikan kesehatan gigi dengan metode
audiovisual.

Tabel 4.4
Distribusi frekuensi ketrampilan menggosok gigi dengan benar pada

kelompok kontrol SD Al-Irsyad 01 Cilacap sesudah kelompok
intervensi diberikan pendidikan kesehatan gigi

Dengan metode audiovisual
No. Ketrampilan Frekuensi Persen
1 Baik 7 17,1
2 Cukup 29 70,7
3 Kurang 5 12,2

Jumlah 41 100,00
Sumber: Data primer 2015

Dari hasil uji sebagian besar
responden mempunyai ketrampilan
menggosok gigi dengan benar
dengan kategori cukup yaitu

sebanyak 29 siswa (70,7%).Hasil ini
dapat dipahami karena pada
kelompok kontrol tidak diberikan
pendidikan kesehatan gigi dengan
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metode audiovisual sehingga
ketrampilan menggosok gigi tidak

mengalami perubahan atau
peningkatan.

e. Perbedaanketrampilan menggosok gigi dengan benar pada kelompok
intervensi dan kelompok kontrol sebelum kelompok intervensi diberikan
pendidikan kesehatan gigi dengan metode audiovisual.

Tabel 4.5
Analisa perbedaan ketrampilan menggosok gigi dengan benar pada

kelompok intervensi dan kelompok kontrol sebelum kelompok
Intervensi diberikan pendidikan kesehatan gigi

Dengan metode audiovisual

Sumber: Data primer 2015
Berdasarkan tabel 4.5 dapat
dikatahui bahwa hasil uji statistik
diperoleh pv = 0,563 (dengan
=0,05), yang artinya pv α. Dengan
demikian Ho = diterima dan Ha =
ditolak . Hal ini menunjukkan tidak
terdapat perbedaan ketrampilan
menggosok gigi dengan benar pada
kelompok kontrol sebelum kelompok
intervensi diberikan pendidikan
kesehatan gigi dengan metode

audiovisual dengan kelompok
intervensi sebelum diberikan
pendidikan kesehatan gigi dengan
metode audiovisual. Nopiyanti dkk
(2008) menjelaskan bahwa
pendidikan kesehatan dengan model
interaktif diharapkan siswa akan
lebih mudah siswa untuk dapat
menyerap informasi secara cepat dan
efisien.

f. Perbedaan ketrampilan menggosok gigi dengan benar pada kelompok
intervensi sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan gigi dengan
metode audiovisual

Tabel 4.6
Analisa perbedaan ketrampilan menggosok gigi dengan benar pada
kelompok intervensi sebelum dan sesudah diberikan pendidikan

kesehatan gigi dengan metode audiovisual

Sumber: Data primer 2015
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat
dikatahui bahwa hasil uji statistik
diperoleh pv = 0,000 (dengan
=0,05), yang artinya pv α.
Dengan demikian Ho = ditolak dan
Ha = diterima . Hal ini menunjukkan
terdapat perbedaan ketrampilan
menggosok gigi dengan benar pada
kelompok intervensi sebelum dan
sesudah diberikan pendidikan
kesehatan gigi dengan metode
audiovisual. Dari hasil analisis pula
diperoleh nilai OR=7,624, artinya
siswa yang sudah mendapat
pendidikan kesehatan gigi dengan
metode audiovisual mempunyai
peluang 7,624 kali ketrampilan

menggosok gigi dengan benar
dibandingkan siswa yang belum
mendapat pendidikan kesehatan gigi
dengan metode audiovisual. Indera
yang paling banyak menyalurkan
pengetahuan ke dalam otak adalah
indera pandang, kurang lebih 75%
sampai 87% (Maulana, 2009).
Media pendidikan dengan metode
audio visual dipandang baik karena
dapat menggabungkan dua indera
sekaligus merupakan alat bantu
yang tepat digunakan untuk
pendidikan kesehatan anak-anak
sekolah dasar (SD) (Notoatmodjo,
2010)

g. Perbedaan ketrampilan menggosok gigi dengan benar pada kelompok kontrol
sebelum dan sesudah kelompok intervensi diberikan pendidikan kesehatan
gigi dengan metode audiovisual.

Tabel 4.7
Analisa perbedaan ketrampilan menggosok gigi dengan benar pada

kelompok kontrol sebelum dan sesudah kelompok intervensi
diberikanpendidikan kesehatan gigi

dengan metode audiovisual

Sumber: Data primer 2015
Berdasarkan tabel 4.7 dapat

dikatahui bahwa hasil uji statistik
diperoleh pv = 0,807 (dengan
=0,05), yang artinya pv α. Dengan
demikian Ho = diterima dan Ha =
ditolak . Hal ini menunjukkan tidak
terdapat perbedaan ketrampilan
menggosok gigi dengan benar pada
kelompok kontrol sebelum dan
sesudah kelompok intervensi

diberikan pendidikan kesehatan gigi
dengan metode audiovisual.Hal ini
sejalan dengan Notoatmodjo (2007)
yang menyatakan bahwa pendidikan
kesehatan merupakan proses belajar
yang akan merubah individu,
kelompok dan masyarakat dari tidak
tahu menjadi tahu dan tidak mampu
mengatakan masalah kesehatan
menjadi mandiri.
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h. Perbedaan ketrampilan menggosok gigi dengan benar pada kelompok
intervensi dan kelompok kontrol sesudah kelompok intervensi diberikan
pendidikan kesehatan gigi dengan metode audiovisual.

Tabel 4.8
Analisaperbedaanketrampilan menggosok gigi dengan benar pada

kelompok intervensi dan kelompok kontrol sesudah kelompok
intervensi diberikanpendidikan kesehatan gigi

dengan metode audiovisual

Sumber: Data primer 2015
Berdasarkan tabel 4.8 dapat

dikatahui bahwa hasil uji statistik
diperoleh pv = 0,000 (dengan
=0,05), yang artinya pv  α.
Dengan demikian Ho = ditolak dan
Ha = diterima . Hal ini menunjukkan
terdapat perbedaan ketrampilan
menggosok gigi dengan benar pada
kelompok kontrol setelah kelompok
intervensi diberikan pendidikan
kesehatan gigi dengan metode
audiovisual dengan kelompok
intervensi setelah diberikan
pendidikan kesehatan gigi dengan
metode audiovisual. Dari hasil
analisis pula diperoleh nilai
OR=6,203, artinya siswa yang
mendapat pendidikan kesehatan gigi
dengan metode audiovisual
mempunyai peluang 6,203 kali
ketrampilan menggosok gigi dengan
benar dibandingkan siswa yang tidak
mendapat pendidikan kesehatan gigi
dengan metode audiovisual. Hasil
penelitian tersebut sejalan dengan
Budiharto (2009) menjelaskan bahwa
pendidikan kesehatan gigi adalah

usaha terencana dan terarah untuk
menciptakan suasana agar individu
maupun kelompok mau mengubah
perilaku (pengetahuan, sikap dan
ketrampilan) lama yang kurang
menguntungkan kesehatan gigi
menjadi lebih menguntungkan untuk
kesehatan gigi.

Hasil tersebut sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh
Sulistyorini (2014) yang berjudul
pengaruh media animasi kartun
dental health education (DHE)
terhadap perubahan skor plak pada
anak autis. Media animasi dental
health education (DHE) diberikan
kepada responden menggunakan
media audio visual. Hasil penelitian
menunjukan media animasi dental
health education (DHE) berpengaruh
menurunkan skor plak pada anak
autis.

KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian ini adalah

tidak terdapat perbedaan ketrampilan
menggosok gigi pada kelompok
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kontrol sebelum kelompok intervensi
diberikan pendidikan kesehatan
dengan kelompok intervensi sebelum
diberikan pendidikan kesehatan
dengan nilai (pv = 0,563  = 0,05),
terdapat perbedaan ketrampilan
menggosok gigi pada kelompok
intervensi antara sebelumdan
sesudah diberikan pendidikan
kesehatan gigi dengan metode
audiovisual dengan nilai (pv = 0,000
 = 0,05), tidak terdapat perbedaan
ketrampilan menggosok gigi pada
kelompok kontrol antara sebelum
dan sesudah kelompok intervensi
diberikan pendidikan kesehatan gigi
dengan metode audiovisual dengan
nilai (pv = 0,807  = 0,05), terdapat
perbedaan ketrampilan menggosok
gigi pada kelompok kontrol sesudah
kelompok intervensi diberikan
pendidikan kesehatan dengan
kelompok intervensi sesudah
diberikan pendidikan kesehatan
dengan nilai (pv = 0,000  = 0,05).
Diharapkan setelah penelitian ini
dapat menjadi bahan masukan atau
terobosan yang efektif dan efisien
untuk menjalankan program UKGS
yang sebelumnya terkendala karena
waktu dan tenaga kesehatan terbatas.
Bagi sekolah diharapkan setelah
penelitian ini sekolah dapat
mengaplikasikan pendidikan
kesehatan dengan metode
audiovisual sehingga siswa dapat
menerapkan menggosok gigi dengan
benar sehari-hari serta untuk peneliti
selanjutnya diharapkan setelah
penelitian ini, peneliti selanjutnya
meneliti pengaruh pendidikan
kesehatan gigi dengan metode

audiovisual terhadap tingkat
pengetahuan, sikap dan ketrampilan
menggosok gigi dengan benar.
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PENELUSURAN AKTIVITAS ANTIBAKTERI JUS STROBERI (Fragaria
x ananassa Duch) DAN JUS KUBIS (Brassica oleracea var. capitata L.)

TERHADAP ISOLAT KLINIS Streptococcus mutans

Asep Nurrahman Yulianto1, Sri Agung Fitri Kusuma2, Sulistiyaningsih3

1STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap
2,3Universitas Padjadjaran Jatinangor Bandung

e-mail: nurrahmanasep@yahoo.co.id

Abstrak
Masalah yang paling sering terjadi dalam bidang kesehatan mulut adalah karies atau plak
gigi. Salah satu penyebab utama terbentuknya plak gigi adalah adanya infeksi yang
disebabkan oleh bakteri Streptococcus mutans. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
aktivitas antibakteri, Konsentrasi Hambat Tumbuh Minimum (KHTM) dan Konsentrasi
Bunuh Minimum (KBM) dari stroberi dan kubis terhadap isolat klinis S.mutans.
Pengujian aktivitas antibakteri, KHTM dan KBM dilakukan dengan menggunakan
metode mikrodilusi. Hasil penapisan fitokimia menunjukkan bahwa jus stroberi dan jus
kubis mengandung senyawa flavonoid dan polifenol. Hasil pengujian menunjukkan
bahwa jus stroberi memiliki aktivitas antibakteri lebih baik dibanding dengan jus kubis.
Nilai KHTM dan KBM jus stroberi terhadap bakteri isolat klinis S.mutans terletak pada
rentang konsentrasi 6,25% v/v – 12,5% v/v dan Nilai KHTM dan KBM jus kubis terletak
pada rentang konsentrasi 50 % v/v – 75% v/v.

Kata kunci: Antibakteri, Jus stroberi, Jus kubis, Streptococcus mutans

Abstract
The most common problem in mouth health matter is caries or dental plaque. The main
factor causing dental plaque is the infection that caused by Streptococcus mutans. This
study aims to determine the antibacterial activity, Minimum Inhibitory Concentration
(MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) from strawberry and cabbage
against clinical isolates of S.mutans. The antibacteria activity test, MIC and MBC was
conducted by using microdilution method. The result of phytochemistry screening shows
that strawberry and cabbage juice was used in the test contains flavonoids and polifenols.
The result of the test showed that strawberry juice had the better antibacteria activity
than cabbage juice. The MIC and MBC value of strawberry juice against the clinical
isolate of S.mutans is in the range of concentration between 6.25% v/v – 12.5% v/v and
The MIC and MBC value of cabbage juice is in the range of concentration between 50%
v/v – 75% v/v.

Keywords: Antibacterial, Strawberry juice, Cabbage juice, Streptococcus mutans



Seminar Nasional Kesehatan Profesi Ners STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap 2017
Management Communication In Health Team Collaboration

Of Giving High Alert For Patient Safety

19

PENDAHULUAN
Kesehatan gigi dan mulut di

Indonesia merupakan masalah yang
masih perlu mendapat perhatian secara
menyeluruh dari semua pihak. Dalam
bidang kesehatan mulut, masalah yang
sering dihadapi adalah karies atau plak
gigi. Hasil survey kesehatan gigi dan
mulut di tujuh wilayah pembangunan
provinsi Jawa Barat pada tahun 1994
menunjukkan bahwa prevalensi
penyakit karies gigi masyarakat
provinsi Jawa Barat rata-rata 78,9%
dengan angka DMF-T (Decayed
Missing,Filled-Teeth) sebesar 5,74
(Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat,
2004).

Plak merupakan masalah
kesehatan gigi yang dapat
menyebabkan bau mulut dan merusak
gigi (Lucida, 2006). Plak merupakan
lapisan biofilm yang tersusun dari sel-
sel mikroorganisme yang berkolonisasi
pada permukaan gigi (Madigan, 2006).
Mikroorganisme yang terdapat di
dalam plak gigi antara lain genus
Streptococcus (S. mutans, S. sanguis, S.
viridians, S. salivarius), berbagai jenis
Actinomyces (A. viscosus, A.
naeshundii, A. israelii), dan
Staphylococcus aureus (Daniluk, et al.,
2006).

Salah satu bakteri yang paling
sering dijumpai dalam timbulnya
masalah karies dan plak gigi adalah
Streptococcus mutans. Streptococcus
mutans biasanya ditemukan pada
rongga gigi manusia yang luka dan
menjadi bakteri yang paling kondusif

menyebabkan karies untuk email gigi
(Michalek dan Mc Ghee, 1982).

Pengobatan dan pencegahan yang
sering dilakukan untuk menghambat
pertumbuhan bakteri pada permukaan
gigi adalah obat kumur (Amtha, 1997).
Obat kumur yang selama ini dianggap
aman ternyata ada yang memiliki efek
samping khususnya yang mengandung
alkohol (Azril, 2009). Dilaporkan
bahwa semakin lama obat kumur yang
mengandung alkohol tinggi berkontak
dengan mukosa mulut, makin besar
kemungkinannya untuk menimbulkan
lesi atau kanker mulut (Gargari, et al.,
1995). Oleh karena itu, penggunaan
buah-buahan dan sayur-sayuran dapat
dijadikan terobosan menarik untuk
pengobatan plak gigi tersebut terutama
yang mengandung senyawa antibakteri
berupa flavonoid dan polifenol.
Beberapa buah dan sayuran yang
memiliki kandungan senyawa
flavonoid dan polifenol diantaranya
adalah stroberi dan kubis.

Penelusuran obat antiplak gigi
terus dilakukan demi penemuan obat
yang aman. Telah dibuktikan pada
penelitian sebelumnya bahwa jus apel,
anggur, dan stroberi memiliki aktivitas
antibakteri terhadap Streptococcus
mutans karena didalam jus tersebut
memiliki kandungan senyawa
antibakteri berupa flavonoid dan
polifenol (Paramita, 2007; Febrina,
2007; Godfried, 2007). Dengan
demikian, pada penelitian ini akan
ditelusuri aktivitas antibakteri buah dan
sayuran yang biasa dikonsumsi oleh
masyarakat dan memiliki kandungan
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senyawa antibakteri terhadap bakteri
penyebab karies gigi yaitu
Streptococcus mutans hasil isolat klinis
sehingga aman digunakan dalam
pengobatan plak gigi.

BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan uji : Bahan uji yang digunakan
adalah stroberi (Fragaria x ananassa
Duch) dan kubis (Brassica oleracea
var. capitata L.) yang diperoleh dari
daerah Jatinangor dan Bandung, Jawa
Barat.
Bahan kimia : Bahan kimia yang
digunakan adalah amil alkohol
(Merck), amonia 10% (Merck), asam
klorida 2 N (Merck), aquadest, besi
(III) klorida, eter (Merck), kloroform
(Merck), larutan asam asetat anhidrat
dalam H2SO4 pekat (Merck), larutan
gelatin 1% (Merck), pereaksi
Dragendorff (larutan kalium bismuth
iodida), pereaksi Mayer (larutan kalium
merkuri iodida), larutan vanilin 10%
dalam H2SO4 pekat (Merck), natrium
hidroksida 1 N, serbuk kalium
permanganat, dan serbuk magnesium.
Bakteri uji: Bakteri uji yang
digunakan adalah dua isolat klinis
Streptococcus mutans yang diisolasi
dari plak gigi pasien di Unit Pelayanan
Terpadu (UPT) Padjadjaran,
Jatinangor.
Alat
Alat-alat yang digunakan pada
penelitian ini adalah juicer (philips),
microtitter plates 96 well (Kartel),
otoklaf (Hirayama), oven (Memmert
200 dan Memmert 400-800), inkubator

(Sakura IF-4), mikropipet volume 20-
200 μL dan 100-1000 μL (Eppendorf),
tip mikropipet, ose, sentrifugator, dan
sungkub anaerob.

METODE
Pengumpulan dan Determinasi
Bahan : Bahan uji yang digunakan
diperoleh dari daerah Jatinangor dan
Bandung, Jawa Barat. Determinasi
tumbuhan dilakukan di Laboratorium
Taksonomi Tumbuhan, Jurusan
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Universitas
Padjadjaran, Jatinangor.
Pengolahan Bahan: Masing-masing
sebanyak ± 100g stroberi dan kubis
segar dipotong-potong dan direndam
dengan menggunakan kalium
permanganat selama 15 menit. Setelah
itu masing-masing bahan uji dimasukan
ke dalam juicer. Jus yang dihasilkan
kemudian disentrifugasi selama 30
menit dengan kecepatan 4000 rpm.
Supernatan yang didapat kemudian
diambil dan disterilkan dengan cara
pasteurisasi pada suhu 65º C selama 30
menit.
Penapisan Fitokimia: Penapisan
fitokimia dilakukan dengan metode
Phytochemical Screening of Plants
untuk mengetahui golongan metabolit
sekunder yang terdapat pada bahan uji.
Metabolit sekunder yang diuji adalah
alkaloid, flavonoid, tanin, polifenol,
monoterpenoid dan seskuiterpenoid,
Steroid dan triterpenoid, kuinon, dan
saponin.
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Pengujian Aktivitas Antibakteri,
Penentuan KHTM dan KBM Jus:
Pengujian aktivitas antibakteri,
penentuan KHTM dan KBM dilakukan
dengan menggunakan metode
mikrodilusi. Jus stroberi dan jus kubis
dibuat dalam 9 konsentrasi yang
berbeda menggunakan media MHB
yang sudah ditambahkan suspensi
bakteri, lalu diinkubasi selama 18-24
jam. Penentuan letak KHTM dilakukan
dengan pengamatan kekeruhan media
uji dengan pembanding kontrol positif
dan negatif yang digunakan. Nilai
KHTM terletak pada konsentrasi uji
terkecil dimana terdapat penurunan
jumlah koloni bakteri yang tinggi pada
media uji. Setelah itu, dilakukan teknik
dropping untuk melihat pertumbuhan
koloni bakteri ke dalam media lempeng
agar darah. Nilai KBM berada pada
konsentrasi uji terkecil dimana tidak
terdapat pertumbuhan koloni bakteri.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengumpulan dan Determinasi
Bahan

Bahan uji yang digunakan adalah
stroberi dan kubis yang diperoleh dari
daerah Jatinangor dan Bandung, Jawa
Barat.

Determinasi tumbuhan telah
dilakukan di Laboratorium Taksonomi
Tumbuhan, Jurusan Biologi, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam yang hasilnya menunjukkan
bahwa bahan uji berasal dari divisi
Magnoliophyta. Stroberi termasuk
kedalam spesies Fragaria x ananassa
Duch dan kubis termasuk kedalam
spesies Brassica oleracea var. capitata
L.
Hasil Pengolahan Bahan

Proses pengolahan bahan uji
dengan juicer dipilih karena
menghasikan jus yang lebih murni dan
lebih banyak dibandingkan dengan
menggunakan blender. Kalium
permanganat digunakan untuk
menghilangkan kontaminasi dari
mikroorganisme yang ada pada
permukaan sampel. Gambar jus
stroberi dan jus kubis dapat dilihat pada
Gambar 1.

Gambar 1. Jus stroberi (A) dan jus kubis (B)
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Hasil Penapisan Fitokimia
Secara umum, senyawa metabolit

sekunder yang terkandung di dalam
bahan uji adalah senyawa flavonoid
dan polifenol. Hal ini mengindikasikan

bahwa jus sroberi dan jus kubis
mengandung zat antibakteri. Hasil
penapisan fitokimia tersebut dapat
dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penapisan Fitokimia Jus Buah dan Sayuran Uji
Sampel Alk Fla Pol Tan M&S S&T Kui Sap
Stroberi - + + + - - - -
Kubis - + + + - - + +

Keterangan: (+) : terdeteksi
(-) : tidak terdeteksi
Alk : Alkaloid
Fla : Flavonoid
Tan : Tanin
Pol : Polifenol
M&S : Monoterpenoid dan seskuiterpenoid
S&T : Steroid dan triterpenoid
Kui : Kuinon
Sap : Saponin

Hasil Pengujian Aktivitas
Antibakteri, Penentuan KHTM dan
KBM Jus

Metode yang digunakan dalam uji
aktivitas antibakteri, penentuan
konsentrasi hambat tumbuh minimum
(KHTM) dan konsentrasi bunuh
minimum (KBM) dari jus stroberi dan
jus kubis adalah dengan menggunakan
metode pengenceran mikro. Metode ini
dipilih karena metode yang terstandar
secara internasional, dapat menentukan
aktivitas antibakteri, konsentrasi
hambat tumbuh minimum (KHTM) dan
konsentrasi bunuh minimum (KBM)
secara sekaligus, pengerjaan yang
mudah, waktu pengerjaan yang cepat

dan hanya memerlukan  jumlah zat uji
yang kecil.

Penentuan letak KHTM dilakukan
dengan pengamatan kekeruhan media
uji dengan pembanding kontrol positif
dan negatif yang digunakan. Nilai
KHTM terletak pada konsentrasi uji
terkecil dimana terdapat penurunan
jumlah koloni bakteri yang tinggi pada
media uji. Hasil pengujian aktivitas
antibakteri dan penentuan KHTM dan
KBM dari bahan uji terhadap bakteri
uji dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel
3.
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Tabel 2. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri, Penentuan Konsentrasi Hambat Tumbuh
Minimum (KHTM) dan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) Jus
Terhadap Streptococcus mutans Isolat Klinis 1

Bahan Uji
Konsentrasi (v/v) Kontrol

100
%

75
%

50
%

25
%

12,5
%

6,25
%

3,125
%

1,5625
%

0,7812
5% (+) (-) Jus

Stroberi - - - - - + + + + + - -
Kubis - - + + + + + + + + - -

Keterangan: +   : keruh
- : bening

Tabel 3. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri, Penentuan Konsentrasi Hambat Tumbuh
Minimum (KHTM) dan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) Jus
Terhadap Streptococcus mutans Isolat Klinis 2

Bahan Uji
Konsentrasi (v/v) Kontrol

100
%

75
%

50
%

25
%

12,5
%

6,25
%

3,125
%

1,5625
%

0,7812
5% (+) (-) Jus

Stroberi - - - - - + + + + + - -
Kubis - - + + + + + + + + - -

Keterangan: + : keruh
- : benin

Berdasarkan Tabel 2 dan 3,
diperoleh hasil bahwa jus stroberi
memiliki aktivitas antibakteri terhadap
Streptococcus mutans isolat klinis 1
maupun isolat klinis 2 yang lebih baik
dibanding dengan jus kubis. Rentang
Konsentrasi Hambat Tumbuh
Minimum (KHTM) – Konsentrasi
Bunuh Minimum (KBM) dari jus
stroberi terhadap Streptococcus mutans
isolat klinis 1 maupun isolat klinis 2
terletak pada rentang 6,25% – 12,5%
(v/v). Sedangkan Rentang Konsentrasi
Hambat Tumbuh Minimum (KHTM) –
Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM)
dari jus kubis terhadap Streptococcus

mutans isolat klinis 1 maupun isolat
klinis 2 terletak pada rentang 50% –
75% (v/v).

Metode dropping dilakukan
sebagai uji lanjutan dari proses
pengenceran mikro (mikrodilusi).
Dalam metode ini akan dilihat apakah
ada pertumbuhan koloni bakteri
Streptococcus mutans dari tiap-tiap
konsentrasi uji menggunakan media
agar darah atau tidak. Nilai KBM
berada pada konsentrasi uji terkecil
dimana tidak terdapat pertumbuhan
koloni bakteri. Hasil dropping dari jus
stroberi dan jus kubis dapat dilihat pada
Gambar 2 dan Gambar 3.
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Gambar 2. Hasil Dropping Penentuan KHTM dnn KBM Jus Stroberi dan Jus
Kubis Terhadap Streptococcus mutans Isolat Klinis 1

Keterangan :
A1 : Konsentrasi jus stroberi 50% B1 : Konsentrasi jus kubis 100%
A2 : Konsentrasi jus stroberi 25% B2 : Konsentrasi jus kubis 75%
A3 : Konsentrasi jus stroberi 12,5% B3 : Konsentrasi jus kubis 50%
A4 : Konsentrasi jus stroberi 6,25% B4 : Konsentrasi jus kubis 25%

Gambar 3. Hasil Dropping Penentuan KHTM dnn KBM Jus Stroberi dan Jus
Kubis Terhadap Streptococcus mutans Isolat Klinis 2

Keterangan :
A1 : Konsentrasi jus stroberi 50% B1 : Konsentrasi jus kubis 100%
A2 : Konsentrasi jus stroberi 25% B2 : Konsentrasi jus kubis 75%
A3 : Konsentrasi jus stroberi 12,5% B3 : Konsentrasi jus kubis 50%
A4 : Konsentrasi jus stroberi 6,25% B4 : Konsentrasi jus kubis 25%
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SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat

disimpulkan bahwa jus stroberi
memiliki aktivitas antibakteri terhadap
masing-masing isolat klinis
Streptococcus mutans yang lebih baik
dibanding dengan jus kubis. Hasil
penapisan fitokimia menunjukan
bahwa secara umum senyawa metabolit
sekunder yang terkandung di dalam
bahan uji adalah senyawa flavonoid
dan polifenol. Nilai KHTM dan KBM
jus stroberi terhadap bakteri isolat
klinis S.mutans terletak pada rentang

konsentrasi 6,25% v/v – 12,5% v/v.
Sedangkan nilai KHTM dan KBM jus
kubis terhadap bakteri S. mutans
terletak pada rentang konsentrasi 50%
v/v – 75% v/v.

Dari hasil penelitian ini disarankan
untuk melakukan penelusuran senyawa
aktif antibakteri dari jus stroberi dan
jus kubis, sehingga dapat dijadikan
sebagai dasar pengembangan formulasi
sediaan obat herbal terstandar yang
berguna bagi bidang kesehatan gigi dan
mulut.
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RISIKO KELAINAN KONGENITAL TERHADAP KEMATIAN
NEONATAL DI RSUD CILACAP 2014-2016

Dwi Maryanti
STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap

e-mail: ummihayyanhebat@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui jumlah kejadian kelainan
kongenital dan risiko kelainan kongenital terhadap kematian neonatus RSUD
Cilacap tahun 2013-2015. Rancangan penelitian menggunakan metode kasus-
kontrol berdasarkan data sekunder rekam medik. Populasi kasus pada penelitian
ini yaitu seluruh neonatus yang mengalami kematian di RSUD Cilacap Tahun
2014-2016 yang berjumlah 273 neonatus dan populasi kontrol sejumlah 273
neonatus hidup. Teknik sampling menggunakan total sampling.Alat pengumpul
datanya adalah cheklis. Hubungan antar variabel dianalisis menggunakan uji
X2dan regresi logistik dengan tingkat kemaknaan p<0,05 Dari hasil penelitian
didapatkan nilai p=0,00 dan nilai OR 5,4(2,3-12,4), yang berarti terdapat
hubungan bermakna antara kelainan kongenital terhadap kematian neonatus dan
kelainan kongenital berisiko 5,4 kali terhadap kejadian kematian neonatus.

Kata Kunci : Kelainan Kongenital, Kematian Neonatus, Faktor Risiko

Abstract
This study aims to determine the number of incidence of congenital abnormalities
and the risk of congenital abnormalities to neonatal mortality hospitals Cilacap
2013-2015. The research design used case-control method based on secondary
data of medical record. The case population in this study were all neonates who
experienced death in Cilacap Hospital Year 2014-2016 which amounted to 273
neonates and control population of 273 neonates live. The sampling technique
uses total sampling. The data collection tool is cheklis. Relations between
variables were analyzed using X2 test and logistic regression with significance
level p <0,05 From the research results obtained p = 0.00 and OR value 5.4 (2.3-
12.4), which means there is a significant relationship between congenital
abnormalities against neonatal death and congenital anomaly risk 5.4 times
against neonatal death events.

Keywords: Congenital Disorders, Neonatal Death, Risk Factors.
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PENDAHULUAN
Kelainan kongenital atau

kelainan bawaan adalah suatu kelainan
yang terjadi pada bayi baru lahir berupa
kelainan struktur organ dan tidak
terbentuknya sempurna organ yang
belum diketahui penyebabnya secara
eksplisit.

Jumlah kejadian kelainan
kongenital menurut Riskesdas, 2007
diketahui bahwa kelainan kongenital
menyumbang 4,9& angka kematian
bayi. Data dari WHO SEARO, 2007
menunjukkan bahwa 22% kematian
neonatus di negara-negara South East
Asia Region disebabkan kelainan
kongenital.

Pada tahun 2010, hasil Riskesdas
menunjukkan di Indonesia kelainan
bawaan berkontribusi sebesar 1,4%
terhadap kematian bayi 0-6 hari dan
sebesar 18,1 % terhadap kematian bayi
7-28 hari. Selain itu, kelainan juga
berkontribusi 5,7% pada kematian
Balita dan 4,9% pada kematian bayi.

Hasil dari surveilans sentinel oleh
Kemenkes RI pada 13 RS se-Indonesia
periode September 2014 sampai Juni
2016 didapatkan sebanyak 283
kelainan kongenital dari 40.862
kelahiran dengan prevalensi 6,9 per
1000 kelahiran.

Jenis kelainan kongenital yang
diderita oleh neonatal pada hasil
surveilans paling banyak ditemukan
dari kelompok sistem muskulo skeletal
(talipesequinovarus), sistem saraf
(anenchepali, spina bifida dan
meningochele), celah bibir dan langit-

langit dan omphalocele. Data lain
menunjukkan bahwa mayoritas
neonatus mengalami 1 jenis kelainan
kongenital.

Sejauh ini pemerintah
berkonsentrasi untuk penurunan angka
kematian neonatal yang disebabkan
masalah Bayi Berat Lahir Rendah,
asfiksia, dan infeksi. Upaya antisipasi
pencegahan kelainan kongenital dapat
dimulai sejak terdiagnosa kehamilan.

Besar harapan dengan
diketahuinya bahwa kelainan
kongenital menyumbang terhadap
angka kematian neonatal maka dapat
dilakukan upaya-upaya antisipasi
kelainan kongenital dengan pemberian
edukasi dan pemberian tablet Fe dan
asam folat pada ibu hamil dan remaja
putri.

METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian

menggunakan kasus-kontrol berbasis
data sekunder rekam medik di RSUD
Cilacap Tahun 2014-2016. Populasi
kasus dalam penelitian ini adalah
seluruh kejadian kematian neonatus di
RSUD Cilacap tahun 2014-2016
dengan data rekam medik lengkap,
sejumlah 273 neonatus. Populasi
kontrol adalah seluruh neonatus hidup
dengan perbandingan 1:1, sejumlah
273 neonatus dengan rekam medik
lengkap.

Alat pengumpul datanya adalah
cheklis. Hubungan antar variabel
dianalisis menggunakan uji X2 dengan
tingkat kemaknaan p<0,005.
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HASIL
A. Distribusi Frekuensi Kejadian

Kelainan Kongenital
Tabel.1. Distribusi Frekuensi Kejadian
Kelainan Kongenital

Jenis
Kelainan
Kongenital

DF
TotalFrek %

Hischprung 12 29,3
%

29

Labio Palato
Schizis

7 17% 71

PJB Asianotik
Hidrocephal
Anenchepal
Polidactily
Laringomalacia
Hipospadia
Sindactily
Talipes
Equinavaros
Atresia Ani
Omphalocel
Makrocephal
Multiple
Congenital

4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
5

9,7%
7,3%
4,9%
4,9%
4,9%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
12,1
%

100

Sumber : Data Sekunder 2014-2016,
Diolah Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel 1
diatas diketahui bahwa mayoritas jenis
kelainan kongenital adalah Hischprung
sebesar 29,3% dari seluruh jenis
kelainan. Didapati juga neonatus
dengan multiple kongenital yang
artinya bahwa neonatus mengalami
kelainan kongenital dengan lebih dari 1
jenis kelainan.
B. Tabulasi Silang Kelainan

Kongenital dengan kejadian
kematian neonatal.

Tabel.2
Tabulasi Silang Kelainan Kongenital

terhadap Kematian Neonatusdi RSUD
CilacapTahun 2014-2016

Kejadian
Kematian

Kejadian
TotalTidak

Kongenital
Kongenital

Hidup 239 (87,5%) 34 (12,4%) 29
Mati 266 (97,4%) 7 (2,6%) 71
Total
Nilai p
OR (95% CI)
Nagelkerke R
Square
Classific
Plot

505 (92,5%)
0,000
5,4(2,3-12,4)
0,05

54,9

41 (7,5%) 100

Sumber : Data Sekunder 2014-2016,
Diolah Tahun 2017

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat
dari 273 neonatus yang hidup di RSUD
Cilacap tahun 2014-2016 terdapat
12,4% neonatus yang mengalami
kelainan neonatus dan sebanyak 2,6%
dari neonatus yang mengalami
kematian dari seluruh kematian
neonatus di tahun 2014-2016.

Hasil analisis didapatkan nilai p
Value sebesar 0,000 yang artinya
kelainan kongenital berpengaruh
terhadap kejadian kematian perinatal.
Hasil OR diketahui 5,4 (2,3-12,4), hal
ini menunjukkan bahwa kelainan
kongenital berpeluang sebesar 5,4 kali
untuk terjadi kematian neonatus.

Hasil penelitian ini memberi
kontribusi sebesar 5% faktor risiko
yang mempengaruhi kematian neonatus
95%  selebihnya oleh sebab lain. Nilai
5% didapatkan dari hasil perhitungan
Nagelkerke R Square. Penggunaan
model regresi logistik yang digunakan
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sudah cukup untuk menebak kondisi
yang terjadi sebesar 54,9%.

PEMBAHASAN
Kelainan kongenital pada

neonatus merupakan suatu kelainan
struktur organ tubuh yang terjadi sejak
awal pembentukan organ tubuh yaitu
konsepsi. Kelainan kongenital dapat
diklasifikasikan menjadi kelainan
mayor, artinya kelainan kongenital
yang memerlukan tindakan medis
untuk mempertahankan hidup.
Klasfikasi kedua adalah kelainan
kongenital minor, yaitu kelainan
kongenital yang tidak memerlukan
tindakan minor.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kelainan kongenital
menyumbang sebesar 5% menjadi
faktor risiko kematian neonatal dengan
besaran risiko sebesar 5,4 kali.
Penelitian ini mendukung riset-riset
sebelumnya yaitu Riskesdas 2007
melaporkan bahwa kelainan kongenital
menyumbang 4,9% kematian neonatus.
Demikian pula data SEARO WHO
2007 menunjukkan 22% kematian
neonatal disebabkan oleh kelainan
kongenital.

Berdasarkan hasil penelitian
diatas diketahui juga bahwa mayoritas
neonatus mengalami kelainan
kongenital jenis hischprung (29,3%).
Hischprung adalah Suatu  kelainan
kongenital  yang  ditandai  dengan
penyumbatan pada  usus  besar  yang
terjadi  akibat  pergerakan  usus  yang
tidak adekuat karena sebagian dari usus
besar tidak memiliki saraf yang
mengendalikan  kontraksi  ototnya.

Sehingga  menyebabkan
terakumulasinya faeces dan dilatasi
kolon yang masif (Maryanti, Sujianti,
Budiarti, 2010).

Insiden hirschprung di Indonesia
tidak diketahui secara pasti jumlahnya.
Namun kisaran kejadian hirschprung
antara 1 dari 5000 kelahiran hidup.
Jumlah penduduk di Indonesia 220 juta
jiwa dengan kelahiran 35 permil maka
dapat diprediksikan setiap tahun akan
lahir 1540 bayi dengan hirschprung
(Corputty, Lampus, Monoarfa, 2015).

Adapula yang mengalami
multiple kongenital, yaitu neonatus
mengalami lebih dari jenis kelainan
kongenital. Jumlah neonatus dengan
multipel kongenital sebesar 12,1%.
Kelainan kongenital multipel
merupakan jenis kelainan kongenital
Sekuensi. Sekuensi mengacu pada
anomali kongenital multipel yang
terjadi akibat efek sekunder dari
kesalahan tunggal suatu lokasi pada
organogenesis. Kejadian pemicu
mungkin berupa malformasi, disrupsi,
atau deformasi (Medicinesia, 2010).

Secara jelas belum diketahui
pasti penyebab kelainan kongenital,
namun dari beberapa referensi
diketahui bahwa terdapat beberapa
faktor risiko kelainan kongenital dari
faktor ibu. Hasil penelitian peneliti
tahun 2015 didapatkan bahwa faktor
dari ibu yang dapat berisiko mengalami
kejadian kelainan kongenital yaitu usia
(<20 tahun dan > 35 tahun) berpeluang
sebesar 4,82 kali, faktor paritas (primi
dan grande) berpeluang sebesar 13,34
kali dan faktor risiko riwayat penyakit
ibu memberi peluang sebesar 40,25 kali
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serta faktor jarak antar kelahiran ibu
berpeluang sebesar 3,84 kali untuk
menghasilkan kelainan kongenital pada
neonatus (Maryanti. & Kusumawati,
2015).

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:Kelainan kongenital
dapat berisiko sebesar 5,4 (2,3-12,4)
kali untuk menjadi penyebab kematian
neonatus.

SARAN
Berdasarkan pada kesimpulan

hasil penelitian, maka peneliti
memberikan saran sebagai berikut:
a. Setiap ibu hamil perlu dideteksi

kemungkinan kejadian kelainan
kongenital.

b. Ibu hamil dengan janin kelainan
kongenital yang telah terdeteksi
berpeluang besar untuk bayinya
kelak terhindar dari kematian
neonatus

c. Penelitian selanjutnya diperlukan
tentang penyebab lain kematian
neonatus.
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FAKTOR KEPERCAYAAN (RELIGI) YANG MEMPENGARUHI
PENGGUNAAN KONTRASEPSI VASEKTOMI

DI KABUPATEN CILACAP

Evy Apriani
STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap

e-mail: evyapriani@gmail.com

Abstrak
Rendahnya kesetaraan pria yang menggunakan kontrasepsi vasektomi dipengaruhi oleh
banyak faktor, diantaranya faktor sosial budaya seperti kepercayaan seseorang. Faktor
yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi vasektomi adalah pengetahuan,
aksesibilitas, dominan suami dalam pengambilan keputusan KB dan sosial budaya
(termasuk religi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah unsur
kepercayaan (religi) mempengaruhi penggunaan kontrasepsi vasektomi di Kabupaten
Cilacap. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah
fenomenologi. Tujuan penelitian dengan pendekatan fenomenologi adalah
mengembangkan makna pengalaman hidup dari suatu fenomena dalam mencari kesatuan
makna dengan mengidentifikasi inti fenomena dan menggambarkan secara akurat dalam
pengalaman hidup sehari-hari. Partisipan dipilih dengan tehnik purposive sampling yaitu
pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu partisipan dipilih berdasarkan
kriteria dan tujuan penelitian. Analisis menggunakan analisis isi kualitatif Hasil
penelitian mengidentifikasi kepercayaan (religi) yang mempengarui penggunaan
kontrasepsi terdiri dari dua kategori yaitu, sudut pandang agama dan mencari dukungan
tokoh agama. Dari sudut pandang agama, menggunakan kontrasepsi masih terdapat
kontroversi. Mencari dukungan dalam memutuskan penggunaan kontrasepsi bukan
hanya kepada masyarakat ataupun keluarga, tapi juga kepada tokoh agama yang lebih
mengetahui masalah agama.

Kata kunci: Kepercayaan, Kontrasepsi, Vasektomi.

Abstract
The low level of equality of men who use vasectomy contraceptives is influenced by many
factors, including socio-cultural factors is one's belief. Factors influencing the use of
vasectomy contraception are knowledge, accessibility, dominant husband in KB decision
making and social culture (including religion). This study aims to determine how the
element of trust (religion) affect the use of vasectomy contraceptives in Cilacap regency.
This research uses qualitative design. The approach used is phenomenology. The purpose
of the research with the approach of phenomenology is to develop the meaning of life
experience of a phenomenon in searching for unity of meaning by identifying the core of
the phenomenon and describing accurately in the experience of daily life. Participants
were selected by purposive sampling technique that is the selection of sample with certain
consideration, that is the participant chosen based on the criteria and the purpose of the
research. The analysis used qualitative content analysis The results of the study identified
the religion (religion) that affects the use of contraception consists of two categories,
namely, the viewpoint of religion and seek support of religious leaders. From a religious
point of view, using contraception still has controversy. Seek support in deciding the use
of contraception not only to the community or family, but also to religious leaders who
are more aware of religious issues.

Keywords: Trust, Contraception, Vasectomy.
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PENDAHULUAN
Upaya peningkatan kepedulian

dan peran serta masyarakat melalui
pendewasaan usia perkawinan,
pengaturan kelahiran, pembinaan
ketahanan keluarga serta peningkatan
kesejahteraan keluarga untuk
mewujudkan keluarga kecil bahagia
dan sejahtera yaitu dengan melalui
program keluarga berencana (KB)
(Undang-undang No. 10 Tahun 1992).
Program tersebut bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan ibu dan
anak dalam rangka mewujudkan
Normal Keluarga Kecil Bahagia
Sejahtera (NKKBS) melalui
pengendalian kelahiran dan
pengendalian pertumbuhan penduduk
Indonesia, serta terciptanya penduduk
yang berkualitas, sumber daya yang
bermutu dan meningkatkan
kesejahteraan keluarga (Handayani
2010).

KB diarahkan menjadi dua yaitu
sasaran langsung dan tidak langsung,
tergantung dari tujuan yang ingin
dicapai. Sasaran langsung adalah
pasangan  usia subur (PUS) yang
bertujuan untuk menurunkan tingkat
kelahiran dengan cara penggunaan
kontrasepsi secara berkelanjutan.
Sedangkan sasaran secara tidak
langsung adalah pelaksana dan
pengelola KB, dengan tujuan
menurunkan tingkat kelahiran melalui
pendekatan kebijaksanaan
kependudukan terpadu dalam rangka
mencapai  keluarga berkualitas,
keluarga sejahtera (Handayani, 2010).

Masyarakat diharapkan
berinisiatif serta berpartisipasi  dalam
memenuhi kebutuhan yang

berhubungan dengan perencanaan
keluarga, khususnya kebutuhan alat
kontrasepsi di tempat pelayanan KB.
Dewasa ini pelayanan KB dikenal juga
sebagai kesehatan seksual reproduksi,
layanan ini terus berkembang seiring
dengan tersedianya metode kontrasepsi.
Pelayanan KB mencakup pelayanan
alat kontrasepsi, penanggulangan efek
samping, dan komplikasi alat
kontrasepsi. Pada pelayanan tersebut
terjadi keterlibatan secara utuh, baik
dari tenaga pelayanan maupun klien
yang menjadi sasaran (Uripni, Sujianto
& Indrawati 2003, h. 94). Kegiatan
pelayanan KB meliputi komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE),
konseling, pelayanan kontrasepsi,
pelayanan infertilitas juga
menyediakan fasilitas yang sederhana
dan profesional. Fasilitas pelayanan
KB yang bersifat profesional seperti
adanya mobil puskesmas keliling, dan
tenaga kesehatan yang profesional
seperti dokter spesialis, dokter umum,
bidan dan perawat. Sedangkan
fasilitas yang bersifat sederhana
seperti alat kontrasepsi pada
Pasangan  Usia Subur (PUS).

PUS merupakan sasaran utama
dari program KB. PUS adalah
pasangan suami istri yang terikat dalam
perkawinan yang usia berkisar antara
15-49 tahun, karena kelompok ini
merupakan pasangan yang aktif
melakukan hubungan seksual dan
setiap kegiatanseksualdapat
mengakibatkan kehamilan. PUS
diharapkan secara bertahap menjadi
peserta KB yang aktif lestari sehingga
memberi efek langsung penurunan
fertilisasi (Suratun, 2008).
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PUS berperan sebagai peserta
KB aktif dengan menggunakan
kontrasepsi untuk pengaturan
kehamilan. Kontrasepsi merupakan alat
untuk mencegah kehamilan setelah
berhubungan intim. Alat ini bersifat
tidak permanen, dan memungkinkan
pasangan untuk mendapatkan anak
apabila diinginkan.

Dalam penggunaan kontrasepsi
kebanyakan orang berfikir bahwa
hanya untuk wanita saja, sehingga
perencanaan keluarga menjadi
pincang (Manuaba, 2009).
Kontrasepsi yang biasa digunakan
oleh PUS khususnya pria yaitu
Kondom dan Medis Operasi Pria
(MOP) atau disebut dengan
vasektomi. Vasektomi merupakan
dengan jalan memotong vas deferens
sehingga saat ejakulasi tidak terdapat
spermatozoa dalam cairan sperma (C
Manuaba, GF Manuaba & G
Manuaba 2009). Angka keberhasilan
dari penggunaan kontrasepsi
vasektomi amat tinggi (90 %),
sedangkan angka kegagalan yaitu 0 –
2.2 %, umumnya < 1 % (Handayani
2010).

Jumlah PUS provinsi Jawa
Tengah tahun 2011 sebanyak
6.549.125 lebih sedikit dibanding
tahun 2010 yaitu 6.561.243.
Prosentase peserta KB pada tahun
2011 sebesar 13,7%, menurun apabila
dibandingkan dengan prosentase tahun
2010 yaitu 15,20%. Sasaran peserta
KB baru pria pada tahun 2011 sebesar
4 % dan telah dicapai sebesar 8,1%
atau tercapai dua kali lipat dari
sasaran.  Dari total PUS di Jawa
Tengah akseptor yang menggunakan

kontrasepsi vasektomi hanya 0,4%.
Terbatasnya jumlah akseptor pria
untuk menjadi peserta KB aktif karena
terbatasnya pilihan kontrasepsi yang
disediakan oleh pelayanan dan
sebagian pria beranggapan bahwa KB
adalah urusan perempuan sehingga istri
yang menjadi sasaran (Profil KB
Provinsi Jawa Tengah, 2011).

Menurut data statistic dari Badan
Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan (PP),
Perlindungan Anak (PA) dan KB
Kabupaten Cilacap sampai dengan
bulan Desember tahun 2012,
menyebutkan dari seluruh PUS dari
pencapaian peserta KB aktif di
Kabupaten Cilacap yaitu 357. 153,
jumlah akseptor baru pria adalah 3.167
(4,53%)  dan jumlah akseptor baru
wanita adalah 66. 792 (95,49%).
Jumlah akseptor pria yang
menggunakan vasektomi adalah 5
(0,007%) dan yang menggunakan
kondom adalah 3.162 (4,5%).

Sedangkan cakupan sasaran
vasektomi yaitu 51 % dari
keseluruhan peserta KB baru pada
tahun 2012. Peserta kontrasepsi
vasektomi tersebut tersebar di 5
kecamatan di seluruh Kabupaten
Cilacap. Hal tersebut tentu saja
menunjukkan bahwa peran serta
pria menjadi peserta KB sangatlah
rendah.

Rendahnya kesetaraan pria yang
menggunakan kontrasepsi vasektomi
dipengaruhi oleh banyak faktor,
diantaranya faktor sosial budaya
(Egalita 2011). Salah satu unsur
termasuk dalam sosial budaya adalah
kepercayaan seseorang (Soekanto
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2010). Ambarwati (2001)
mengemukakan bahwa faktor sosial
budaya memiliki hubungan dengan
penggunaan kontrasepsi vasektomi.

Perubahan sosial budaya bisa
terjadi secara langsung dan tidak
langsung. Dampak perubahan sosial
budaya bisa bersifat positif dan
negatif tergantung dari kemampuan
masyarakat untuk menyesuaikan diri
dengan perubahan atau tidak dan itu
dapat dilihat dari perilaku masyarakat.
Manusia dan lingkungan adalah
satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Hubungan antara
manusia dan lingkungan yang erat
akan timbul suatu transaksi, yaitu
suatu peleburan antara orang dan
faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Lingkungan sosial
budaya, diantaranya kepercayaan
mempunyai pengaruh dominan dalam
pembentukan perilaku manusia
(Soekanto 2010). Hal ini
menunjukkan bahwa kepercayaan
dapat mempengaruhi perilaku
seseorang dalam penggunaan
kontrasepsi vasektomi.

Berdasarkan latar belakang dan
survei pendahuluan diatas maka
penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Faktor
Kepercayaan (Religi) yang
mempengaruhi penggunaan
kontrasepsi vasektomi di Kabupaten
Cilacap”.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan

desain kualitatif. Pendekatan yang
digunakan adalah fenomenologi.

Partisipan dipilih dengan tehnik
purposive sampling. Kriteria partisipan
dalam penelitian ini adalah pria
akseptor vasektomi yang telah
menjalani minimal 1 tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Karakteristik

Partisipan
Sebanyak lima partisipan

Berpartisipasi dalam penelitian ini.
Partisipan pertama (P1) umur 50
tahun, beragama Islam, suku Jawa,
pekerjaan buruh, pendidikan terakhir
SD, dan mempunyai 4 orang anak.
Partisipan pertama ini telah
menggunakan KB vasektomi selama
12 bulan. Partisipan kedua (P2) umur
47 tahun, beragama Islam. Suku
Jawa, pekerjaan buruh, pendidikan
terakhir SD, dan sudah mempunyai
anak 6 orang anak. Partisipan kedua
ini telah menggunakan KB vasektomi
selama 12 bulan. Partisipan ketiga
(P3) umur 45 tahun, beragama Islam,
Suku Jawa, pekerjaan Perangkat Desa,
pendidikan terakhir SLTA, dan
mempunyai 3 orang anak. Partisipan
ini telah menggunakan KB vasektomi
selama 17 bulan.
Partisipan ke empat (P4) umur 40
tahun, beragama Islam., suku Jawa,
pekerjaan wiraswasta, pendidikan
terakhir D3 Manajemen Teknik, dan
sudah mempunyai 4 orang anak.
Partisipan ini telah menggunakan KB
vasektomi selama 12 bulan. Partisipan
ke lima (P5) umur 45 tahun,
beragama Islam. Suku Sunda,
pekerjaan buruh, pendidikan terakhir
SD, dan mempunyai 3 orang anak.
Partisipan ini telah menggunakan KB
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vasektomi selama 12 bulan. Lebih
rinci karakteristik partisipan disajikan
Tabel 1
Karakteristik partisipan
Karakteristik P1 P2 P3 P4 P5
Umur 50 47 45 40 45
Agama Islam Islam Islam Islam Islam
Suku Jawa Jawa Jawa Jawa Sunda
Pekerjaan Buruh Buruh Prangkat Wiras

wasta
Buruh

Jlh anak 4 6 3 4 3
Pendidikan SD SD SLTA D3 SD
Lama aksep 12 bl 12 bl 17 bln 12

bln
12 ln

B. Kepercayaan (Religi) yang
mempengaruhi penggunaan
kontrasepsi vasektomi

Hasil penelitian
mengidentifikasi tema kepercayaan
terdiri dari dua kategori yaitu, sudut
pandang agama dan mencari dukungan
tokoh agama. Uraian penjelasan
kategori sebagai berikut :
1)  Sudut pandang agama.

Dari sudut pandang agama,
menggunakan kontrasepsi masih
terdapat kontroversi. . Hal ini
tergambar dari ungkapan
partisipan, sebagai berikut :
“Iya, sebelumnya saya juga pernah
menanyakan kepada orang yang
lebih tau tentang agama ya...
kalau memang  disana ada alasan
tertentu penyakit ini tidak masalah,
tapi mungkin kadang KB MOP ini
disalah gunakan seseorang hanya
untuk gagah-gagahan atau
kebebasan seksual bisa saja... itu
jadi haram. (P3)

“Semua KB kalau menurut segi
agama itu haram, istilahnya
membunuh calon nyawa, istilahnya
calon janin,” (P5)

2) Mencari dukungan tokoh agama
Mencari dukungan dalam
memutuskan penggunaan kontrasepsi
bukan hanya kepada masyarakat
ataupun keluarga, tapi juga kepada
tokoh agama yang lebih mengetahui
masalah agama. Hal ini
terungkap dari salah satu
partisipan, sebagai berikut :
“Karena saya juga pernah
menanyakan ke Mama Dedeh yang di
TV lewat telfn kan dulu pernah ke
cilacap” (P3)

Hal ini diperkuat oleh partisipan
sumber dalam ungkapan sebagai
berikut :
“kalau  menurut saya, kalau KB
itu... ya memang anak itu rejeki
nggeh... tapikan alangkah baiknya kita
sudah berkeluarga, sudah mengatur
berapa jumlah anak yang akan kita
punyai, direncanakan dulu... terus
jarak antar kelahiran juga harus
direncanakan seperti itu... soalnya
keluarga berencana itu keluarga yang
berencana Jadi saya selaku orang
muslim em... sangat baik lah nggeh,,,
bukannya kita emang dulu mengenal
polanya banyak anak banyak rejeki,
tapi sekarang kita polanya sudah
berganti bukan banyak banyak rejeki...
sudah memikir lebih luas lagi...”

Hasil penelitian ini
menggambarkan kepercayaan
berpengaruh dalam penggunaan
kontrasepsi. Partisipan yang masih
ragu dengan hukum KB, mencari
dukungan dengan bertanya pada tokoh
agama, karena dari sudut pandang
agama KB masih menjadi kontroversi.
Tujuan KB yaitu untuk mencegah
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terjadinya kehamilan, mengatur
jumlah dan jarak kelahiran anak,
serta menuju keluarga sejahtera
bahagia. Alat kontrasepsi
merupakan alat untuk mencegah
kehamilan, alat tersebut merupakan
buatan manusia. Kehamilan terjadi
karena ada pembuahan dan juga atas
kehendak yang Maha Kuasa.
Menggunakan alat alat kontrasepsi
merupakan usaha dari manusia sendiri.
Anak merupakan amanah atau titipan
Alloh yang harus dijaga dengan
baik, dicukupi kebutuhannya baik
kebutuhan primer, sekunder dan
tersier. Jumlah anak yang banyak dan
dengan keadaan ekonomi yang
kecukupan akan menghawatirkan
masadepan anak. Menggunakan alat
kontrasepsi diperbolehkan untuk
mengatur dan penjarangan kelahiran
atas kesepakatan suami istri.

Metode kontrasepsi mantap
sebagai salah satu alat KB juga
diperdebatkan oleh para ulama Islam,
karena sifatnya yang permanen dan
menganggap cara ini sama dengan
pengebirian yang dilarang dalam
hukum Islam. Namun belakangan
metode ini akhirnya diperbolehkan
dengan pertimbangan bila metode KB
lain memang tidak sesuai dan alasan
kesehatan dari Pasangan Usia Subur
(PUS) itu sendiri.

Agama atau religi dalam
pengertian sosiologi adalah gejala
sosial yang umum dan dimiliki oleh
seluruh masyarakat yang ada di
dunia ini tanpa kecuali. Ia
merupakan salah satu aspek
kehidupan sosial dan bagian dari
sistem sosial suatu masyarakat.

Agama juga dapat dilihat sebagai
unsur kebudayaan suatu
masyarakat, disamping unsur-unsur
lain, seperti kesenian, bahasa, sistem
mata pencaharian, sistem peralatan
dan sistem organisasi sosial (Kahmad,
2002 dalam Noorkasiani, Heryati dan
Rita 2009). Sehingga agama atau
kepercayaan juga mempengaruhi
seseorang dalam menggunakan alat
kontrasepsi dan untuk
dipertimbangkan. Berdasarkan hasil
studi para ahli sosiologi dapat
diketahui bahwan agama/religi
merupakan suatu pandangan hidup
yang diterapkan dalam kehidupan
individu atau kelompok. Keduanya
mempunyai hubungan yang saling
mempengaruhi dan saling bergantung
(interdependences) dengan semua
faktor yang ikut membentuk struktur
sosial dimasyarakat manapun.
KB bukan hanya masalah demografi
dan klinis tetapi juga mempunyai

dimensi sosial-budaya dan
agama, khususnya perubahan

sistim nilai dan norma masyarakat,
seperti yang diatur dalam UU
No.10 tahun 1992, tentang
Pembangunan Kependudukan dan
Keluarga Sejahtera. Dalam undang-
undang tersebut juga telah dinyatakan
bahwa penyelenggaraan pengaturan
kelahiran, dilakukan dengan cara
yang dapat dipertanggungjawabkan
dari segi kesehatan, etik dan agama
yang dianut penduduk yang
bersangkutan (Pasal 17 ayat 2).

KB perlu mendapat dukungan
masyarakat, termasuk tokoh agama,
walaupun awalnya mendapat
tantangan akhirnya program KB
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didukung tokoh agama dengan
pemahaman bahwa KB tidak
bertentangan dengan agama dan
merupakan salah satu upaya dalam
pengaturan masalah kependudukan
untuk memerangi kemiskinan,
kebodohan, keterbelakangan dan
ketidakpedulian masyarakat, sehingga
dapat mendukung pembangunan
bangsa. Di pihak lain, peserta KB
yang lebih dari 22,5 juta banyaknya
juga memerlukan pegangan,
pengayoman dan dukungan rohani
yang kuat  dan ini hanya bisa
diperoleh dari pemimpin agama
(Egalita, 2011).

Dalam Islam masih terdapat
kontroversi mengenai KB, dimana ada
yang memperbolehkan dan sebaliknya.
Alasan yang dikemukakan adalah Al
Qur’an tidak membolehkan pemakaian
alat kontrasepsi yang dianggap sebagai
membunuh bayi, atau agama Islam
menginginkan agar Islam mempunyai
umat yang besar dan kuat. Para
ulama yang memperbolehkan KB
sepakat bahwa KB yang dibolehkan
syariat adalah usaha pengaturan atau
penjarangan kelahiran atau usaha
pencegahan kehamilan sementara atas
kesepakatan suami-istri karena situasi
dan kondisi tertentu untuk
kepentingan (maslahat) keluarga. Jadi
jelas bahwa Islam membolehkan KB
karena penting untuk menjaga
kesehatan ibu dan anak, menunjang
program pembangunan
kependudukan lainnya dan menjadi
bagian dari hak asazi manusia. Agama
selain Islam di Indonesia umumnya
mendukung KB (Egalita, 2010).

Hal ini sejalan dengan pendapat

Heru (2008), yang menyatakan bahwa
para ulama yang memperbolehkan KB,
sepakat bahwa KB yang dibolehkan
syariat adalah usaha pengaturan dan
penjarangan kelahiran atau usaha
pencegahan kehamilan sementara atas
kesepakatan suami istri karena situasi
dan kondisi tertentu untuk
kepentingan (maslahat) keluarga.
Adapun aborsi yang didasarkan atas
pertimbangan medis seperti untuk
menyelamatkan jiwa ibu
diperbolehkan. Demikian pula
pemandulan, jika dilakukan dalam
keadaan darurat karena alasan
medis, seperti pemandulan yang
dilakukan karena apabila sampai
terjadi kehamilan atau melahirkan
maka jiwa wanita atau istri akan
terancam, hukumnya adalah mubah
(boleh).

Hal ini terjadi karena masih
kuatnya pandangan tokoh masyarakat
dan tokoh agama tentang pemakaian
kontrasepsi laki- laki khususnya
secara sosial budaya. Hal ini karena
masyarakat masih menganggap tabu
atau kurang mendukung jika laki-laki
menggunakan alat kontrasepsi. Selain
itu perilaku sebagian besar tokoh
masyarakat dan suami yang belum
bisa menerima KB bagi laki-laki
terutama Vasektomi. Dengan
menggunakan alasan bahwa agama
tidak memperbolehkan (Egalita, 2011).

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari sudut pandang agama,

menggunakan kontrasepsi masih
terdapat kontroversi. Pengambilan
keputusan dalam menggunakan KB
vasektomi akseptor pria tidak hanya
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atas dasar kemauan pribadi atau diri
sendiri, tetapi juga kesepakatan dengan
istri, dan dukungan dari keluarga.
Akseptor juga mencari dukungan
dalam memutuskan penggunaan
kontrasepsi bukan hanya kepada
masyarakat ataupun keluarga, tapi
juga kepada tokoh agama yang lebih
mengetahui masalah agama
Saran bagi Bagi Badan PP, PA dan KB
dan Dinas Kesehatan diharapkan dapat
meningkatkan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai kontrasepsi
vasektomi melalui KIE, sehingga
meningkatkan minat dan ikut serta
pria untuk menggunakan KB
vasektomi. Selain itu diharapkan
dapat menghilangkan persepsi yang
negative di masyarakat.
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UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI FRAKSI DARI EKSTRAK BIJI
MAHKOTA DEWA (Phaleriamacrocarpa) TERHADAP

Staphylococcus aureus ATCC 25923

Ikhwan Dwi Wahyu Nugroho1, Supriyadi2, Rika Widyapranata3

STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap
e-mail: ikhwandwiwahyunugroho@yahoo.co.id

Abstrak
Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa [Scheff] Boerl) merupakan tumbuhan obat yang
dikenal sebagai obat tradisional asli Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui fraksi paling aktif dari ekstrak etanolik biji mahkota dewa dan subfraksi
paling aktif sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923. Serta
untuk mengetahui kandungan golongan senyawa yang terdapat dalam subfraksi aktif.
Penyarian biji mahkota dewa dengan metode soxhlet menggunakan pelarut etanol
70%.Ekstrak hasil soxhlet kemudian difraksinasi menggunakan n-heksan, etil asetat dan
aquadest. Hasil fraksinasi dilakukan uji aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus
aureusmenggunakan metode difusi. Berdasarkan hasil percobaan, pertama fraksi etil
asetat dari ekstrak etanolik biji mahkota dewa mempunyai aktivitas antibakteri paling
aktif dengan rata-rata diameter hambat 24 mm. Kedua, fraksi air dari ekstrak etanolik biji
mahkota dewa mempunyai aktivitas antibakteri paling aktif dengan rata-rata diameter
hambat 30,67 mm.

Kata kunci: Biji mahkota dewa, fraksinasi, Staphylococcus aureus, antibakteri.

Abstract
Mahkota dewa (Phaleria macrocarpa [Scheff] Boerl) is the medicinal plants that have
been known as traditional medicine native in Indonesia. The purpose of this research is
to investigate the most active fraction of ethanolyc extract mahkota dewa seeds and the
most active subfraction that can be used as antibacterial to Staphylococcus aureus ATCC
25923. As well as to compound contined in active subfraction. The extraction of mahkota
dewa seeds used soxhlet method and using 70% ethanol as the solvent. The extract results
of soxhlet then fractioned using the solvent n-hexane, ethyl acetate, and destilated water.
Results fractination test antibacteria activities using diffusion method. Based on the result
experiment,  first the ethyl acetate fraction of mahkota dewa seed of ethanol extract which
has the most active antibacterial with average of diamemeter inhibition is 24 mm.
Second, the water fraction of mahkota dewa seed of ethanol extract which has the most
active antibacterial with average of diamemeter inhibition is 30,67 mm.

Keywords: Phaleria macrocarpa (Scheff) Boerlseeds, fractionation, Staphylococcus
aureus, antibacterial.
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PENDAHULUAN
Mahkota Dewa (Phaleria

macrocarpa) adalah salah satu
tumbuhan obat yang sudah banyak
dikenal sebagai obat  tradisional  asli
Indonesia. Mahkota dewa tergolong
salah satu jenis tumbuhan obat yang
sangat unik dan menarik karena
buahnya berwarna merah marun
seperti apel, padahal tanaman ini
tergolong sangat beracun.
Pemanfaatan tanaman ini sebagai
ramuan pengobatan harus sesuai
dengan anjuran yang sudah
ditetapkan (Winarto, 2005).

Dari penelitian ilmiah diketahui
bahwa mahkota dewa memiliki
banyak kandungan kimia. Sampai
saat ini banyak penyakit
disembuhkan dengan mahkota dewa,
dari penyakit ringan (diantaranya
eksim, jerawat, dan luka gigitan
serangga) sampai penyakit berat
(diantaranya tekanan darah tinggi,
kencing manis dan asam urat)
(Harmanto, 2002). Penyakit kulit
merupakan penyakit yang umum
dialami oleh masyarakat. Oleh karena
itu, sangat perlu untuk meneliti
aktivitas tanaman mahkota dewa ini
(terutama bijinya) terhadap beberapa
mikroba penyebab infeksi kulit sesuai
dengan pemakaian tradisional.
Penelitian  ilmiah membuktikan
bahwa mahkota dewa memiliki
kandungan kimia yang beragam.
Daun dan kulit buahnya mengandung
alkaloid, saponin dan flavonoid
(Azwar, 2010).

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa biji mahkota dewa sangat
toksik, sementara buahnya tidak.
Disimpulkan juga bahwa zat dalam
buah mahkota dewa meliputi
alkaloid, tanin, saponin,
flavonoid,dan polifenol (Azwar,
2010). Kandungan biji mahkota dewa
mempunyai kandungan yang hampir
sama dengan buah dan kulit buahnya
antara lain minyak, alkaloid,
flavonoid, saponin dan tanin
(Winarto, 2005).

Penyarian ekstrak biji mahkota
dewa dilakukan dengan
menggunakan metode soxhlet.
Metode ini  termasuk metode
penyarian yang bekerja secara
kontinyu. Bahan yang akan
diekstraksi berada dalam sebuah
kantong (kertas saring), kemudian
dimasukan ke dalam alat soxhlet
beserta larutan penyari yaitu larutan
ethanol 70%. Langkah selanjutnya
yaitu pemisahan komponen senyawa
berdasarkan kepolaran pelarut secara
fraksinasi sehingga dapat diketahui
fraksi aktif dari ekstrak etanolik 70%
biji mahkota dewa yang mempunyai
daya hambat atau bunuh terhadap
Staphylococcus aureus. Fraksinasi
dilakukan menggunakan n-heksan,
etil asetat dan aquadest. n-heksan
merupakan pelarut non polar yang
dapat melarutkan senyawa-senyawa
non polar seperti lemak, steroid,
triterpenoid dan karotenoid (Depkes
1985). Etil asetat merupakan pelarut
semi polar dapat melarutkan
senyawaseperti flavonoid, alkaloid,
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senyawa-senyawa fenolik seperti
fenol-fenol, asam fenolat, fenil
propanoid, antrakinon dan xanton
(Harborne 1987). Metanol merupakan
pelarut polar yang dapat melarutkan
flavonoid, tanin, dan saponin
(Harborne 1987). Aquadest
merupakan pelarut polar yang sifat
kepolarannya lebih baik daripada
metanol. Aquadest menyari senyawa
- senyawa organik polar sehingga
cocok digunakan untuk pelarut polar
dalam proses fraksinasi dapat
melarutkan garam alkaloid, minyak
menguap, glikosida, tanin, dan gula,
juga melarutkan gom, pati, protein,
lender, enzim, pektin, zat warna dan
asam organik (Depkes 1986).

BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan uji: Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah biji
mahkota dewa(Phaleria macrocarpa
[SCHEFF.] Boerl) diambil secara
acak, dipilih yang bersih, segar, bebas
dari penyakit, diperoleh di
Tawangmangu, Karanganyar, Jawa
Tengah.
Bahan kimia: Bahan kimia yang
digunakan adalah n-heksan, etil
asetat, etanol 70%, metanol, n-
butanol, kloroform, pereaksi
dragendorf, HCl, FeCl3, media agar
dan aquadest.
Bakteri uji: Bakteri uji yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
Staphylococcus aureus ATCC 25923.

Alat
Alat yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi, mesin
penggiling, bejana,ayakan
no.100,seperangkat alat soxhlet,
waterbath, beaker glass, vakum
evaporator, batang pengaduk, pipa
kapiler, gelas ukur, oven, kertas
saring, corong pisah, pipet tetes, labu
takar

Metode
Determinasi. Tahap pertama yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah
melakukan determinasi tanaman
mahkota dewa (Phaleria macrocarpa
[SCHEFF.] Boerl) yang bertujuan
untuk menetapkan kebenaran sampel
biji mahkota dewa (Phaleria
macrocarpa [SCHEFF.] Boerl),
dengan mencocokkan ciri-ciri
morfologi yang ada pada biji
mahkota dewa yang dibuktikan oleh
Laboratorium Morfologi dan
Sistematika Fisiologi Tumbuhan,
Universitas Setia Budi.

Pengolahan Bahan. Biji Mahkota
Dewa yang telah diambil dari buah
kemudian dicuci dengan air mengalir
yang bertujuan untuk menghilangkan
kotoran yang masih menempel
setelah itu dikeringkan dalam alat
pengering (oven) pada suhu 500C.
Biji mahkota dewa yang telah kering
diserbuk dengan menggunakan mesin
penggiling dan diayak dengan
menggunakan pengayak no.100
hingga didapat serbuk biji dari
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tanaman mahkota dewa (Phaleria
macrocarpa [SCHEFF.] Boerl).

Fraksinasi ekstrak etanol biji
mahkota dewa. Fraksinasi yang
pertama digunakan adalah ekstraksi
cair-cair yaitu ekstraksi untuk
memisahkan golongan utama
kandungan yang satu dari golongan
utama yang lain berdasarkan
perbedaan kepolaran. Ekstrak
etanolik biji mahkota dewa
dipisahkan dari minyaknya,
kemudian ekstrak yang sudah jadi
disuspensikan dengan aquadest 150
ml. Masukkan ke dalam corong pisah
ditambah 50 ml n-heksan, gojok lalu
diamkan sampai dua lapisan tak
tercampur. Ambil bagian yang
dibawah sebagai fraksi aquadest
dengan membuka kran pada bawah
corong, ambil fraksi n-heksan.
Tambahkan fraksi aquadest dengan
50 ml n-heksan, gojok lagi dan
diamkan. Lakukan hal yang sama
sebanyak 3 kali penambahan n-
heksan. Hasil fraksi n-heksan
kemudian diuapkan di atas waterbath
pada suhu 50oC.Sisa fraksi berair
dimasukkan ke dalam corong pisah
kemudian tambahkan 50 ml etil
asetat, gojok dan diamkan sampai
terdapat dua lapisan yang tak
tercampur. Ambil bagian atas sebagai
fraksi etil asetat. Fraksi berair
ditambahkan 50 ml etil asetat, gojok
lagi. Lakukan hal yang sama
sebanyak tiga kali penambahan etil
asetat. Fraksi etil asetat yang di dapat
kemudian diuapkan di atas waterbath

pada suhu 50° C. Fraksi sisa yaitu
fraksi berair diuapkan pula di atas
waterbath pada suhu 50° C.
Uji aktifitas antibakteri fraksi n-
heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi
air.Pengujian aktifitas hasil fraksinasi
ekstrak etanolik biji mahkota dewa
terhadap bakteri penyebab infeksi
kulitStaphylococcus
aureusmenggunakan metode difusi
agar. Media MHA padat pada cawan
petri diinokulasikan bakteri
Staphylococcus aureus pada
permukaannya dengan cara dioleskan
secara aseptik, kemudian dibuat
sumuran dengan alat pencetak
lubang sebanyak 3 sumur.  Tiap
sumur  pada  permukaaan MHA
masing – masing diberi20 µl fraksi n-
heksan, fraksi etil asetat dan fraksi
berair. Kemudian diinkubasi pada
suhu kamar selama 24 jam untuk
pertumbuhan mikroba (Rostina,
2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Determinasi bahan. Determinasi
dilakukan di Laboratorium Morfologi
dan Sistematika Tumbuhan,
Universitas Setia Budi. Hasil dari
determinasi tanaman mahkota dewa
dengan kunci sebagai berikut: 1b – 2b
– 3b – 4b – 12b – 13b – 14b – 17b-
18b – 19b – 20b – 21b – 22b – 23b -
24b – 25b – 26b – 27 – 799b – 800b
– 801b – 802b – 803 – 804b – 805c –
806b – 807a – 808c – 809b – 810b –
811a – 812b – 815b – 816b – 820b –
821b – 822b – 824b – 825b – 826b –
829b – 830b – 831b – 832b – 833b –
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834a – 835a – 836a – 837c – 851a –
852b – 853b – 854a – 855c – 856b –
857a – 858a – 859c – 860b – 872b –
874b – 875b – 876b – 877d – 933b –
934a – 935b 936b– 937a – 938c –
939a – 940b – 941b – 942b → Fam.
Thymelaeaceae → 1a →Phaleria →
1a-2b →Phaleria macrocarpa
(Scheff.) Boerl

Pengolahan Bahan.
Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah biji mahkota
dewayang dikeringkan kemudian
diserbuk. Hasil pembuatan serbuk
yaitu 352 gram. Digunakan untuk
soxhletasi 300 gram dan sisanya 52
gram digunakan untuk penetapan
kadar air.

Tabel 1. Perhitungan prosentasi bobot kering terhadap bobot basahbiji mahkota dewa
Bobot basah (g) Bobot kering (g) Rendemen (%) LOD (%)

1100 352,0 32 68 %
Data hasil pembuatan ekstrak etanolik biji mahkota dewa dapat dilihat di tabel 2.

Tabel 2. Hasil ekstrak etanol 70% biji mahkota dewa

Replikasi bobot serbuk (g) bobot ekstrak (g) rendemen (%)

1 50 8,371 16,74
2 50 9,540 19,08
3
4
5
6

50
50
50
50

9,023
8,721
9,168
8,971

18,04
17,44
18,33
17,94

Rata – rata 17,93
Ekstrak etanolik biji mahkota dewa menghasilkan rendemen 17,93%.

Ekstrak yang didapat kemudian difraksinasi cair-cair

Hasil Fraksinasi ekstrak etanolik biji
mahkota dewa. Ekstrak etanol biji
mahkota dewa yang didapat dari hasil
soxhlet, kemudian ditimbang sebanyak
40,00 gram untuk difraksinasi. Hasil
fraksinasi dapat dilihat pada tabel 3.
Hasil soxhlet diperoleh ekstrak etanolik

dengan minyak lemaknya. Sebelum
masuk tahap fraksinasi, minyak lemak
dipisahkan dari ekstrak etanoliknya.
Kemudian dilakukan fraksinasi
terhadap ekstrak etanolik dengan
pelarut n-heksan, etil asetat dan air

Tabel 3. Hasil fraksinasi dari ekstrak etanolik biji mahkota dewa

Nama pelarut Berat wadah + Berat wadah Berat ekstrak Rendemen

ekstrak (g) Kosong (g) (g) (%)
n-heksana 94,032 91,680 2,352 5,88

etil asetat 94,282 90,102 4,180 10,45

air 136,713 109,531 27,182 67,95
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Hasil Uji aktifitas antibakteri fraksi n-heksan, fraksi etil asetat dan fraksi air
Tabel 4. Hasil uji antibakteri fraksinasi cair-cair

Bahan yang diuji
(konsentrasi 75 %)

Diameter hambat (mm)

Replikasi 1 Replikasi 2 Replikasi 3 Rata-rata
Ekstrak etanolik 31 32 32 31,67
Minyak lemak - - - -
Fraksi n-heksan - - - -
Fraksi etil asetat
Fraksi air

25
30

23
31

24
31

24
30,67

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian,

dapat disimpulkan bahwa; Pertama,
fraksi etil asetat hasil fraksinasi cair-
cair ekstrak etanolik biji mahkota
dewa (Phaleria macrocarpa [Scheff.]
Boerl) mempunyai aktivitas
antibakteri menggunakan metode
difusi. Rata-rata luas daerah
hambatnya yaitu 24 mm.Kedua, fraksi
air hasil fraksinasi cair-cair ekstrak
etanolik biji mahkota dewa (Phaleria
macrocarpa [Scheff.] Boerl)
mempunyai aktivitas antibakteri
menggunakan metode difusi. Rata-
rata luas daerah hambatnya yaitu
30,67 mm.

Dari hasil penelitian ini
disarankan untuk perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut pertama,
menentukan konsentrasi terkecil dari
fraksi teraktif yang beraktivitas
terhadap Staphylococcus aureus
ATCC 25923 menggunakan metode
dilusi. Kedua, dilakukan isolasi
senyawa dari subfraksi teraktif untuk
dapat mengetahui senyawa yang
berperan sebagai antibakteri.
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TRAINING EXERCISEUNTUK MENURUNKAN DYSPNEA PADA
PASIEN CONGESTIVE HEARTH FAILURE (CHF)

Kasron
STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap

e-mail: kasronrw@gmail.com

Abstrak
Dyspnea pada Congestive Heart Failure (CHF) dapat muncul sebagai dyspnea on
exertion, orthopnoea maupun paroxysmal nocturnal dyspnoea. Dyspnea dapat
disebabkan oleh mekanisme weakness of respiratory pump muscles akibat peningkatan
aktifitas otot diafragma dan kelemahan otot-otot aksesori pernafasan yang mengakibatkan
dyspnea. Penurunan dyspnea pasien CHF dapat menggunakan training exercise. Artikel
ini merupakan tinjauan literature (literature review). Sumber untuk melakukan tinjauan
literature ini meliputi studi pencarian sistematis database terkomputerisasi (EBSCO host,
Pubmed, dan Google cendikia) dalam bentuk jurnal penelitian yang berjumlah 24 jurnal.
Berdasarkan studi literature penelitian bahwa manfaat training exercise akan
mempercepat aliran darah, peningkatan kekuatan otot aksesori pernafasan, menurunkan
dyspnea, menurunkan hospitalisasi dan mortality serta meningkatkan quality of life. Dari
hasil studi literature menunjukkan bahwa training exercise secara signifikan dapat
menurunkan kejadian dyspnea.

Kata kunci: congestive heart failure,dyspnea, training exercise

Abstract
The dyspnea in Congestive Heart Failure (CHF) can show as dyspnea on exertion,
orthopnoea or paroxysmal nocturnal dyspnoea. Dyspnea can caused from the mechanism
of weakness of respiratory pump muscles due to increased activitydiaphragm muscle and
weakness of respiratory accessory muscles whose resulting dyspnea. The dyspnea can
decrease with training exercise. This article is a literature review. The literaturereview
sourcesfrom a systematic search of a computerized database (EBSCOhost, Pubmed, and
Google cendikia) in a research article, consists of 24 article journals. The literature
review show the benefits exercise training can accelerate blood flow, increase strength
respiratory accessories muscle, decrease dyspnea, reduce hospitalization and mortality
and improve quality of life. The results of literature review showed that training exercise
have a positive effect on reduceof dyspnea.

Keywords: congestive heart failure,dyspnea, training exercise
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PENDAHULUAN
Dyspnea atau sesak nafas sering

muncul pada penyakit kardiovaskular
(cardiovascular disease, CVD) seperti
penyakit jantung koroner dan
Congestive Heart Failure (CHF).
(Shahar et al., 2001) Dyspnea pada
pasien CHF dapat muncul sebagai
dyspnea on exertion, orthopnoea
maupun paroxysmal nocturnal
dyspnoea.(Mosterd & Hoes, 2007;
Panel et al., 2011). Persentase gejala
sesak nafas dispnoea (52%),
orthopnoea (81%), paroxysmal
nocturnal dyspnoea (76%). (Konstam
& Konstam, 2010) Dyspnea akan
terasa semakin memburuk jika pasien
CHF mengalami gangguan anemia dan
adanya oedema pulmonal. (Ezekowitz,
Mcalister, & Armstrong, 2003)

Mekanisme yang mendasari
dyspnea sangat kompleks diantaranya
hipotesis penyebab dyspnea adalah
penurunan cardiac output (COP)
jantung yang terjadi saat aktifitas pada
pasien CHF yang mengakibatkan
iskemia otot pernapasan dan pada
akhirnya menyebabkan kelelahan otot
pernafasan. Penelitian menggunakan
spektroskopi inframerah, diketahui
menunjukan peningkatan aktifitas otot
diafraghma dan adanya deoxygenasi
otot aksesori pernapasan yang
signifikan selama aktifitas pasien CHF
yang berakibat pada meningkatnya
frekuensi aktivitas otot pernapasan
utama dan kelelahan otot pernafasan
aksesori tersebut. Meningkatnya
aktivitas otot pernafasan dan
kelemahan otot pernafasan cukup
untuk membangkitkan sensasi dyspnea
pada pasien CHF. (Mancini, Henson,
Lamanca, & Levine, 1992)Gangguan
dyspnea pada pasien dengan CHF
seringkali menyebabkan terbatasnya
aktivitas hidup sehari-hari, dapat
menyebabkan masalah gangguan tidur,
peningkatan respon cemas dan depresi,

selain itu juga kondisi dyspnea akan
meningkatkan angka kematian,
readmission, lama rawat inap dan biaya
perawatan pasien itu sendiri. (Bradley
et al., 2005; Mentz et al., 2015)

Beberapa aktifitas fisik tertentu
dapat digunakan untuk meningkatkan
kekuatan otot pernafasan yang dapat
menurunkan gangguan dyspnea seperti
penggunaan aerobicexercise, treadmill
modifikasi Bruce, dan armexercice
(Francis et al., 2000). Aktifitas fisik
pada pasien CHF dapat meningkatkan
ejection fraction (EF) baik heart failure
preserved ejection fraction (HFpEF)
dan heart failurereduced ejection
fraction (HFrEF), dimana akifitas fisik
dapat digunakan untuk pasien CHF.
Armexercice sendiri dapat
meningkatkan kekuatan otot-otot
lengan dan dada sehingga
meningkatkan kekuatan otot-ototak
sesori pernafasan (Fleg et al., 2015)

METODE
Artikelini merupakan tinjauan

literatur (literature review) yang
berkaitan dengan dyspnea pada pasien
CHF. Sumber didapatkan dengan
melakukan tinjauan literatur meliputi
studi pencarian sistematis database
terkomputerisasi (EBSCO host,
Pubmed, dan Google cendikia) dalam
bentuk jurnal penelitian yang
berjumlah 24 jurnal. Artikel ini
menggunakan penulisan daftar pustaka
American Psychological Association
(APA) 6th Edition.

DISKUSI
Dyspnea didefinisikan sebagai pengalaman

subjektif yang dirasakan dan dilaporkan

oleh pasien berupa sensasisulit atau

ketidaknyamanan pernafasan yang terdiri

dari sensasi kualitatif yang berbeda-beda

yang bervariasi dalam intensitas dan
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ketidaknyamanan dan berakibat pada

signifikansi emosional dan tingkah laku.

Orthopnoea adalah sensasi sesak napas

dalam posisi berbaring dan merasa lega

dengan duduk atau berdiri, sedangkan

paroxysmal nocturnal dyspnoea adalah

sensasi sesak napas yang membangkitkan

(membangunkan) pasien setelah1atau 2

jam tertidur dan biasanya terasa lebih lega

dengan posisi tegak lurus. (Banzett et al.,

2015) Mekanisme terjadinya dyspnea

dapat dijelaskan oleh beberapa mekanisme

yaitu increased respiratory drive, increased

work of breathing, weakness of respiratory

pump muscles dan psychological. (Kleber,

1996; Wang, Fitzgerald, Mak, & Ayas,

2005) Penjelasan berdasarkan weakness of

respiratory pump muscles diketahui

sebelumnya penyebab dyspnea akibat

peningkatan otot diafragma dan kelemahan

otot-otot aksesori pernafasan yang

mengakibatkan sesak pada pasien CHF.

(Hirai, Musch, & Poole, 2015) Penurunan

dyspnea pasien CHF merupakan tujuan

utama treatment dan merupakan kunci

keberhasilan penatalaksanaan pasien CHF,

disamping tujuan lain seperti penurunan

edema kaki, edema pulmonal dan lainnya.

(Solomonica, Burger, & Aronson, 2013)

Untuk menurunkan dyspnea dapat

digunakan beberapa treatmen pada pasien

CHF sesuai dengan kondisi penyerta yang

mengganggu baik oksigenasi, manajemen

farmakologi, dantraining exercise.

(Antunes-Correa et al., 2014; Nicholson,

2014) Training exercise pada pasien CHF

masuk dalam kategori aktifitas cardiac

rehabilitation (CR) exercise. Training

exercise merupakan terapi aktifitas fisik

yang dilakukan secara terarah dan terukur

pada pasien CHF dengan indikator tekanan

darah, denyut nadi dan respirasi. (Ades et

al., 2013) Training aktifitas fisik sederhana

pada lengan (arm exercise) menunjukan

peningkatan kekuatan ototak sesori

pernafasan, menurunkan dyspnea,

menurunkan hospitalisasi dan

mortalityserta meningkatkan qualityof life

(QOL) pasien CHF. (Fleg et al., 2015)

Training exercisefisik padapasien CHF

dapat juga digunakan untuk menurunkan

gejala dyspnea dengan carameningkatkan

transport oksigen dan memaksimalkan

penggunaan oksigen tersebut, (Hirai,

Musc, & Poole, 2015) sedangkan pada

penelitian lainnya menunjukan aktifitas

fisik dapat meningkatkan aliran darah,

meningkatkan skeletal Q̇m, meningkatkan

pertukaran gas dan meningkatkan exercise

tolerance. (Hirai, Musch, et al., 2015;

Poole, Hirai, Copp, & Musch, 2012)

Training aktifitas fisik dapat meningkatkan

functional class, quality of lifedanmental

depression pada pasien CHF. (Ades et al.,

2013) Training exercise meningkatkan

kontraktilitas otot yang signifikan

mempengaruhi perubahan transport Ca2+,

yang selanjutnya akan mempengaruhi

kekuatan otot dan ketahanan terhadap

kelelahan. Training exercise meningkatkan
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pelepasan dan reuptake Ca2+ skeletal.

Sehingga peningkatan kadar Ca2+ akan

meningkatkan fungsi otot skeletal.

(Bacurau et al., 2016) Training aktifitas

fisik lanjutan pada pasien CHF yang sudah

stabil dan di rumah dapat dilakukan selama

60 menit per minggu. Pada setiap

sesiterdiri dari 5 menit pemanasan, 30

menit inti (cycling on an ergometer

bicycle), 10 menit penguatan pada

kelompok ototkhusus dan 5 meni

tpendinginan. Dengan meningkatnya aliran

darah dan berbagai mekanismenya dapat

menurunkan gejala dypnea yang diderita

oleh pasien CHF (Groehs et al., 2015)

Untuk evaluasi dyspnea dapat

menggunakan berbagai instrument untuk

mengukur dyspnea, berdasarkan penelitian

Pang et al. (2014) untuk mengukur

dyspnea menggunakan instrumen yaitu

five point absolute Likert scale,  10 cm

visual analogue scale (VAS), seven point

relative Likert scale. (Pang et al., 2014)

Sedangkan penelitian Abou Ezzeddine et

al. (2016) menggunakan instrument

provocative dyspnea severity score (pDS)

dan the traditional dyspnea visual analogue

scale (DVAS). (Abou Ezzeddine et al.,

2016) Penelitian Banzett et al. (2015)

menggunakan instrument VAS, numerical

rating scales (NRS), dan modifications of

Borg scales (Banzett et al., 2015).

SIMPULAN
Dyspnea merupakan masalah umum
yang terjadi pada pasien CHF, dan

training exercise dapat diberikan secara
efektif untuk membantu menurunkan
terjadinya dyspnea. Dari hasil studi
literature ini menunjukkan bahwa
program training exercise dapat
menurunkan terjadinya dyspnea pada
pasien CHF.
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PENGARUH KADAR Pb DALAM DARAH
TERHADAP TEKANAN DARAH PADA MASYARAKAT

PENGKONSUMSI KERANG TOTOK (Polymesoda erosa) DI
KELURAHAN TAMBAKREJA CILACAP 2016

Liliek Wijayati
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Abstrak
Tambakreja adalah salah satu kelurahan di kecamatan Cilacap Selatan dengan wilayah
terbesar termasuk didalamnya adalah pulau Nusakambangan. Daerah tersebut merupakan
badan air yang menampung hasil buangan industri dan rumah tangga, berpotensi
meningkatkan kandungan Pb yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah.
Masyarakat Tambakreja yang gemar mengkonsumsi kerang totok Polymesoda erosa
merupakan salah satu kelompok yang beresiko terpapar Pb. Tujuan dalam penelitian ini
adalah menganalisis pengaruh kadar Pb dalam darah dan peningkatan tekanan darah pada
masyarakat pengkonsumsi kerang totok (Polymesoda erosa) di Kelurahan Tambakreja
Cilacap. Penelitian ini merupakan  penelitian observasional analitik dan  rancangan cross
sectional dengan jumlah responden sebanyak 36 yang diambil secara purposive sampling.
Varibel bebas adalah kadar Pb dalam darah. Variabel terikatnya adalah tekanan darah
sistolik dan tekanan darah diastolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar Pb dalam
darah pada kisaran 0-79 mg/kg. Tekanan darah sistolik normal sebanyak 8 orang (28,7%)
dan tekanan darah sistolik tidak normal sebanyak 22 orang (73,3%). Tekanan darah
diastolik responden normal sebanyak 19 orang (63,3%) dan tekanan darah diastolik tidak
normal sebanyak 11 orang (36,7%). Hubungan kadar Pb dalam darah terhadap tekanan
sistolik menunjukkan hasil p value 0,302 > 0,05 artinya tidak ada hubungan antara Pb
dalam darah dengan tekanan darah sistolik. Sedangkan hubungan kadar Pb dalam darah
dan tekanan diastolik  menunjukkan hasil p value 0,006 < 0,05 artinya ada hubungan
antara Pb dalam darah dengan tekanan darah diastolik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
terdapat hubungan antara kadar Pb dalam darah dan tekanan darah sistolik, tetapi tidak
ada hubungan antara kadar Pb dalam darah dengan tekanan darah diastolik.

Kata Kunci : Pb darah, diastolik, sistolik,

ABSTRACT
Tambakreja is one of the villages in south Cilacap with of largest including
Nusakambanga island. The village in holds the domestic and industrial waste. Lead
contaminant in the river flow potentially increase blood pressure of the Tambakreja
community whose frequently consume Polymesoda erosa mussels is the group of risk of
exosure of Pb. This research aimed to analyze influence of Pb level in blood and increase
with blood pressure.This in an observational research using a cross sectional approach
in 36 respondent. The dependent variable was Pb level in blood. The independent
variable was the sistolics and diastolics pressure. Data was analysed using Chi-Square
Test at 0,05 level of significancy.Lead concentrate in mussels and blood Lead levels was
14,91µg/dl and 0-79 mg/kg. Stastistical analysis indicated p-value 0,302 (>0,05) showed
that Blood Lead levels had not significant relation with the sistolics pressure but had a
significant relation with the distolics pressure (p value 0,006<0,05). Blood Lead levels
can increase the diastolics pressure.

Keywords: Pb blood levels, diastolics, sistolics.
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PENDAHULUAN
Senyawa atau unsur logam

berat banyak dimanfaatkan dalam
industri, baik sebagai bahan baku,
katalisator maupun sebagai bahan
tambahan. Logam berat cenderung
meningkatkan kasus keracunan dan
gangguan kesehatan masyarakat,
karena bahan tersebut tidak dapat
dihancurkan (non degradable) oleh
organisme hidup di lingkungan dan
terakumulasi ke lingkungan, terutama
mengendap di dasar perairan.
Komponen tersebut membentuk
senyawa kompleks bersama bahan
organik dan anorganik secara absorbsi
dan kombinasi.1

Kawasan industri Cilacap
berlokasi di sepanjang bagian timur
pulau Nusakambangan. Pengembangan
kawasan industri Cilacap dan
aktivitasnya akan mempengaruhi hutan
mangrove dan lingkungan ekosistem di
pulau Nusakambangan.Pulau
Nusakambangan merupakan sungai
pasang surut dan merupakan badan air
yang menampung limbah buangan.
Beberapa jenis kerang terutama kerang
Polymesoda erosa di Pulau
Nusakambangan memang berlimpah
dan tetap hidup serta menjadi konsumsi
masyarakat sekitarnya2. Masyarakat
Tambakreja yang tinggal berdekatan
dengan Pulau Nusakambangan
memiliki kebiasaan mengonsumsi
daging kerang totok (Polymesoda
erosa) yang menjadi salah satu sumber
protein dan dikonsumsi secara
kontinyu, sehingga kemungkinan
terjadi akumulasi Pb dalam darah
sangat tinggi.1

Martin et al meneliti tekanan
darah pada pengkonsumsi daging
kerang Polymesoda erosa ditinjau dari
kadar kadmium (Cd) dan timbal (Pb)
pada rambut di kampung laut Cilacap
Jawa Tengah, menunjukkan bahwa
sedimen di perairan Segara Anakan

telah tercemar Pb (3,00 ppm - 15,2
ppm). Penelitian yang dilakukan oleh
Pasorong et al (2007) dan Dyot et al
(2013) menunjukkan paparan Pb yang
tinggi di Thailand menyebabkan
tekanan darah tinggi pada 20% orang
dewasa.2 Timbal dapat menyebabkan
meningkatnya produksi reactive
oxygen species (ROS). ROS
merupakan bentuk turunan dari oksigen
yang terjadi saat bereaksi dengan
elektron. Sumber utama ROS adalah
dari hasil respirasi selular dan proses
metabolisme. Selain itu, ROS juga
dapat berasal dari radiasi. ROS
mempunyai peran yang krusial pada
fisiologis manusia dan proses
patofisiologis. ROS berperan dalam
fungsi immun, tiroid, kognitif dan
modulasi sensor nutrien dan umur.
Dalam kaitannya dengan kesehatan,
ROS berhubungan dengan implikasi
beberapa penyakit seperti kanker,
penyakit kardiovaskuler (termasuk
hipertensi), penyakit syaraf, gangguan
perasaan dan penyakit psikiatrik.3

Berdasarkan data 10 besar
penyakit di wilayah kerja UPT
Puskesmas Cilacap Selatan tahun 2015
dan 2016 untuk kasus tekanan darah
tinggi menduduki peringkat 1 dengan
1524 dan 2056 kasus. Dari jumlah
tersebut 637 adalah penderita
tekananan darah tinggi dari Kelurahan
Tambakreja pada tahun 2015 dan 786
penderita hipertensi di tahun 2016.
Dengan rincian 256 penderita wanita
dan 381 penderita pria di tahun 2015.
Sedangkan di tahun 2016, wanita
berjumlah 424 penderita dan pria
berjumlah 362 penderita. Oleh karena
itu penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana dampak
konsumsi kerang totok (Polymesoda
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erosa) yang telah terkontaminasi Pb
dengan kejadian hipertensi pada

masyarkat di Kelurahan Kutawaru
Cilacap.

MATERI DAN METODE
Penelitian ini merupakan

penelitian observasional dengan disain
cross sectional. Dalam penelitian ini
variabel bebas (faktor resiko) dan
variabel terikat (efek) dilakukan
pengukuran pada satu saat yang sama
(point time approach) sehingga dapat
digunakan untuk menentukan
hubungan antara faktor resiko dan
penyakit.4 Populasi dalam penelitian ini
adalah masyarakat Tambakreja
pengkonsumsi kerang Polymesoda
erosa yang berjenis kelamin
perempuan dan laki-laki, berusia 20-40
tahun yang berdomisili di Kelurahan
Tambakreja Kecamatan Cilacap
Selatan, Kabupeten Cilacap Jawa
Tengah tercatat dan terpakai sebagai
acuan pengambilan sampel. Teknik
pengambilan sampel dengan purposive
sampling dengan kriteria inklusi yaitu
tidak merokok, tidak minum alkohol,
berusia sekitar 20-40 tahun, tidak
mempunyai riwayat tekanan darah
tinggi pada keluarga.

Teknik yang digunakan dalam
pengumpulan data dilakukan dengan
cara wawancara langsung dan
melakukan pengukuran serta
pengambilan sampel secara langsung
ke objek penelitian serta melakukan
pengambilan data ke Puskesmas
Cilacap Selatan I. Pengukuran kadar Pb
dalam darah responden dilakukan
dengan pemeriksaan laboratorium
dengan pengambilan spesimen darah,
pengukuran tensi darah secara digital.
Sedangkan mengenai kebiasaan

mengonsumsi kerang Polymesoda
erosa baik jumlah maupun
frekwensinya dan wawancara
mendalam tentang riwayat pajanan Pb
dilakukan dengan wawancara
menggunakan kuesioner terstruktur.
Analisis data penelitian dilakukan
secara univariat dan bivariat. Analisis
data univariat dilakukan untuk
mendiskripsikan nilai-nilai atau angka
yang meliputi nilai rerata, simpangan
baku, median, nilai minimum dan
maksimum untuk variabel – variabel
yang diteliti, sedangkan analisis
bivariat dilakukan untuk menganalisis
hubungan kadar Pb dalam darah dan
tekanan darah pada masyarakat
pengkonsumsi kerang totok
(Polymesoda erosa) di Kelurahan
Tambakreja Cilacap Selatan dengan
metoda chi-square.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan

terhadap 36 responden di Kelurahan
Tambakreja Kabupaten Cilacap Tahun
2016 dengan karakteristik rerata umur
37,28 tahun dengan umur termuda 29
tahun dan tertua 40 tahun. Distribusi
jenis kelamin responden laki–laki
sebesar 33, 3%, sedangkan responden
perempuan 66.67%.

Kadar Pb
Pemerikasan laboratorium

dilakukan terhadap kadar PB dalam
darah. Hasil pemeriksaan menunjukkan
rerata kadar Pb dalam darah subyek
sebesar 31,83 + 22,59 µg/dl. Kadar Pb
darah tersebut di atas batas normal
(≤10µg/dl).
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Masyarakat setempat
memanfaatkan kerang Polymesoda
erosa sebagai sumber pangan untuk
meningkatkan konsumsi gizi keluarga
mereka karena kandungannya yang
tinggi protein. Masyarakat Tambakreja
mempunyai kebiasaan mengkonsumsi
Polymesoda erosa terus menerus
sepanjang hidupnya1. Kerang
merupakan organisme yang
mendapatkan makanan dengan cara
menyaring (filter feeder) jasad-jasad
renik terutama plankton nabati atau
hewani, sehingga apabila lingkungan
tempat kerang tersebut tercemar logam

berat maka pada tubuh kerang akan
terakumulasi logam berat dalam jumlah
tinggi.5 Biota laut seperti kerang
Polymesoda erosa yang tercemar
logam berat, dapat mengakumulasi dan
tetap tinggal didalam jaringan dalam
waktu lama. Jika dikonsumsi manusia
bisa sebagai racun yang bisa
mengganggu kesehatan. Setiap 100 mg
timbal yang masuk ke dalam mulut
akan menjadi 6-10 µg/100 liter dalam
darah.6 Gambaran distribusi frekuensi
variabel penelitian ditunjukkan pada
tabel 1.

Tabel 1. Distribusi frekuensi variabel penelitian di Kelurahan Kutawaru
Kabupaten Cilacap Tahun 2016.

Variabel f %
Kadar Pb dalam Darah:
- > 10 µg/dl normal
- ≤10 µg/dl tinggi

30
6

83,3
16,7

Tekanan darah sistolik:
- >140 mmHg
- ≤ 140mmHg

Tekanan darah diastolik:
- > 90    mmHg
- ≤ 90 mmHg

29
7

19
17

78,4
21,6

52,8
47,2

Frekwensi konsumsi daging kerang
polymesoda erosa
- Jarang
- Sering

17
19

45,9
51,4

Jumlah konsumsi daging kerang polymesoda
erosa
- > 60 gr/mg
- ≤ 60-875 gr/mg

19
17

52,8
47,2

Cara membersihkan Kerang Polymesoda
erosa
- Di cuci di sumur 29 80,6
- Di cuci di kali 7 19,4

Pada Tabel 1 diperoleh gambaran
bahwa kadar timbal dalam darah
responden yang termasuk dalam
kategori tinggi sebesar 30 (83,3%) dan
normal sebesar 6 (16,7 %). Pada
pemeriksaan tekanan darah sistolik

pada responden dengan tekanan darah
sistolik > 140 mmHg ditemukan
sebanyak 29 orang (78,4%) dan
tekanan darah sistolik ≤140 mmHg
sebanyak 7 orang ( 21,6%) dan tekanan
darah sistolik ≥ 90 mmHg sebanyak 19
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orang (52,8%) dan tekanan diastolik ≤
90 mmHg ditemukan sebanyak 17
(47,2%)

Timbal terikat dalam sel darah
merah (eritrosit) sekitar 95%.  Oleh
sebab itu konsentrasi timbal (Pb) di
dalam darah merupakan indikator yang
lebih baik dibandingkan dengan
konsentrasi timbal (Pb) di dalam urin.6
Tingginya kadar Pb dalam darah
responden disebabkan Timbal (Pb)
yang masuk ke dalam tubuh terutama
melalui konsumsi makanan. Makanan
terutama dari biota laut seperti kerang
Polymesoda erosa yang biasa di
konsumsi masyarakat Tambakreja.
Fakta ini dinyatakan oleh Roshma
Widiani bahwa masyarakat Kutawaru
memiliki kebiasaan mengkonsumsi
daging kerang totok Polymesoda erosa
terus menerus sepanjang hidupnya
sehingga kemungkinan terjadi

akumulasi Pb dalam darah yang sangat
tinggi, juga biota laut lainnya seperti
udang dan ikan.1 Menurut Patrick L,
timbal (Pb) yang masuk kedalam aliran
darah dapat menyebabkan hipertensi.
Di Amerika Serikat, diagnosis akibat
keracunan timbal (Pb) sudah sejak
lama didasarkan pada peningkatan
tekanan darah yang signifikan.7

Penelitian sejenis pernah  oleh
Nengkey Hasan dengan hasil tidak ada
hubungan antara mengkonsumsi kerang
Polymesoda erosadengan kadar Cd
pada rambut, akan tetapi berhubungan
dengan kadar Pb pada rambut. Kadar
Cd pada rambut tidak berhubungan
dengan tekanan darah, sedangkan kadar
Pb pada rambut berhubungan dengan
tekanan darah. Peneliti tersebut
menyatakan bahwa faktor yang paling
berhubungan dengan tekanan darah
adalah kadar Pb pada rambut.

Hubungan kadar Pb dalam darah dan tekanan Sistolik
Tabel 2. Analisis hubungan kadar Pb dalam darah dengan tekanan darah

sistolik Tahun 2016

Variabel Pb darah
(µg/dl)

Sistolik Total

Nilai pTidak
Normal

Normal
N %

n % N %

Tidak Normal 22 73,3 8 28,7 30 100
0,302

Normal 6 100 0 0,0 6 100

Responden dengan tekanan darah
sistolik  tidak normal pada kelompok
Pb dalam darah  tidak normal sebanyak
22 orang (73,3 %) lebih banyak
dibandingkan responden dengan
tekanan darah  sistolik  tidak normal
pada kelompok  Pb dalam darah normal
yaitu sebanyak 6 orang (100 %). Hasil
Uji chi square diperoleh hasil p value
0,302> 0,05 artinya tidak ada hubungan
antara Pb dalam darah dan tekanan
darah sistolik.

Tidak adanya hubungan antara
kadar Pb dalam darah dengan tekanan
sistolik dikarenakan vetrikel dan aorta
serta arteri pulmonalis yang berkaitan
langsung dengan sistolik jantung, tidak
mengalami kerusakan yang disebabkan
dampak Pb dalam darah. Ventrikel
yang berkontraksi dari aorta serta
arteri pulmonalis yang  menerima
darah dari ventrikel ketika melakukan
tekanan darah sistolik tidak mengalami
kerusakan atau aterosklerosis sehingga
tidak menyebabkan penigkatan tekanan
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sistolik. Hal ini bisa kita lihat dari
pengertian tekanan darah sistolik yaitu
suatu keadaan ketika jantung bagian
ventrikel menguncup, katup bikus dan
trikuspidalis dalam keadaan
tertutup,valvula semilunaris aorta dan
valvula semilunaris arteri pulmonalis
terbuka, sehingga darah dari ventrikel
dekstra mengalir ke arteri pulmonalis
masuk ke paru – paru kiri dan kanan.
Sedangkan darah dari ventrikel sinistra
mengalir ke aorta di edarkan diseluruh
tubuh.8

Dampak dari Pb dalam darah
tersebut belum mempengaruhi
peningkatan tekanan sistolik. Hal itu
terjadi karena paparan timbal kronis
dalam darah tidak mengganggu kerja
nitric oxide (NO) yang berfungsi untuk
memperlebar arteri. Jika kerja NO
(Nitric Oxide) terganggu, fungsinya
hanya mengganggu pelebaran
pembuluh darah arteri, tetapi vena

(pembuluh balik) nya tidak terkena
dampaknya. Arteri Pulmonalis yang
masuk ke paru-paru fungsinya sama
dengan vena pada pembuluh darah
yang lain karena arteri tersebut
membawa darah yang miskin oksigen
dari ventrikel menuju ke paru-paru
kanan dan kiri. Arteri Pulmonalis
tersebut tidak mengalami masalah
dengan pelebaran atau vasodilatasi dan
tidak mengalami atherosklerosis
karena dampak dari terganggunya NO
akibat toksisitas Pb, sehingga tekanan
darah sistolik tidak terganggu. Hal itu
sesuai dengan penelitian yang
menyatakan bahwa kadar Pb dalam
darah tidak ada pengaruhnya dengan
tekanan darah. Penelitian sejenis juga
pernah dilakukan oleh Vupputuri
dengan hasil penelitiannya yang
menyatakan bahwa kadar timbal darah
tidak ada pengaruhnya terhadap
meningkatnya tekanan darah sistolik.

Hubungan kadar Pb darah dengan tekanan darah diastolik
Hasil analisis dengan chi-square hubungan kadar Pb dalam darah dengan

tekanan darah diastolik dapat  dilihat pada tabel 3.
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Tabel 3. Hubungan kadar Pb dalam darah dengan tekanan darah diastolik
Tahun 2016.

VariabelPb darah
(µg/dl)

Diastolik Total

p-valueTidak
Normal

Normal
N %

n % N %

TidakNormal 11 36,7 19 63,3 30 100
0,006

Normal 6 100 0 0,0 6 100

Responden dengan tekanan darah
diastolik tidak normal pada kelompok
Pb dalam darah  tidak normal sebanyak
11orang (36,7 %) lebih sedikit
dibandingkan responden dengan
tekanan darah  diastolik tidak normal
pada kelompok  Pb dalam darah normal
yaitu sebanyak 6 orang  (100 %).  Hasil
Uji chi square diperoleh hasil p value
0,006< 0,05 artinya ada hubungan
antara Pb dalam darah dan tekanan
darah diastolik. Adanya hubungan
antara Pb dalam darah dan tekanan
diastolik, adalah karena adanya
aterosklerosis Vena Pulmonalis
sehingga berdampak pada kerusakan
otot jantung.

Hal ini diperkuat dengan teori
yang mengatakan bahwa Pb dapat
menyebabkan meningkatnya produksi
Reactive Oxygen Species(ROS) yang
merupakan bentuk turunan dari oksigen
yang terjadi saat bereaksi dengan
elektron. Sumber utama ROS adalah
dari hasil respirasi selular dan proses
metabolisme. ROS berhubungan
dengan implikasi beberapa penyakit
seperti penyakit kardiovaskuler
termasuk hipertensi dapat
meningkatkan tekanan darah secara
langsung dan mempengaruhi
perubahan atherosclerotic pembuluh
darah arteri yang menuju ke jantung.3

Pembuluh darah arteri yang
dimaksud dinamakan vena pulmonalis
yang kaya oksigen mengalami
aterosklerosis sehingga menyebabkan
penyempitan pembuluh darah vena
pulmonalis dan menimbulkan
peningkatan tekanan pembuluh darah
vena pulmonalis menuju ke jantung,
sehingga merusak otot jantung.
Paparan timbal kronis juga
mengganggu kerja nitric oxide (NO)
yang berfungsi untuk memperlebar
arteri dan mengatur tekanan darah.
Akibatnya vena pulmonalis menjadi
sempit diameternya dan vasokonstriksi
sehingga menyebabkan peningkatan
tekanan ketika darah masuk ke jantung
saat relaksasi pada fase diastolik yang
kemudian memicu terjadinya hipertensi
pada fase diastolik.

SIMPULAN
Kadar Pb dalam darah responden

menunjukkan rerata sebesar 31,83
µg/dl (telah melebihi batas normal
yaitu ≤ 10 µg/dl). Hasil analisis
statistik menunjukkan tidak ada
hubungan antara kadar Pb dalam darah
dengan tekanan sistolik akan tetapi ada
hubungan antara kadar Pb dalam darah
dengan tekanan diastolik.
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KERAGAMAN GENETIK ISOLAT ACTINOMYCETES (KODE GST, KP,
KP11, KP16, T24, DAN T37) DENGAN METODE RFLP

OLEH GEN 16S rRNA

Melati Aprilliana Ramadhani1, Nanik Sulistyani2

STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap
e-mail: melati_aprilliana@yahoo.com

ABSTRAK
Actinomycetes adalah salah satu mikroorganisme penghasil antibiotik. Isolat

actinomyctes dengan GST, KP, KP11, KP16, T24, T37 telah diisolasi dari tanah. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui keragaman isolat Actinomycetes dengan RFLP (Restriction
Fragment Length Polymorphism) gen 16S rRNA dari isolat GST, KP, KP11, KP16, T24, dan
T37. Penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap isolasi DNA dari isolat GST, KP, KP11,
KP16, T37, PCR 16SrRNA dan pemotongan fragmen gen 16S rRNA dengan enzim HaeIII
untuk mengetahui keragaman isolat. Hasil isolat DNA, PCR gen 16S rRNA dan RFLP gen
16S rRNA yang dilakukan dengan elektroforesis gel agarose. Keragaman isolat dianalisis
dengan analisis multivariat UPGMA dengan aplikasi MVSP 2.0. Hasil penelitian
menunjukkan keragaman 6 isolat actinomycetes adalah T37 dan T24 memiliki kemiripan
100%, GST memiliki kesamaan 81% dengan T37 dan T24, KP memiliki kesamaan 18%
dengan T37, T24, dan T24, sedangkan KP16 dan KP11 memiliki kemiripan 100% dengan
KP. Berdasarkan analisis RFLP terhadap gen 16S rRNA, di antara 6 isolat yang dapat dibagi
menjadi 3 kelompok adalah isolat T37, T24, dan GST sebagai kelompok 1, isolat KP11
sebagai kelompok 2, KP16 dan KP11 sebagai kelompok 3.

Kata Kunci: Actinomycetes, Keragaman Genetik, Gen 16S rRNA, RFLP

ABSTRACT
Actinomycetes is the one of antibiotic producing microorganisms. Actinomycetes

isolates with GST, KP, KP11, KP16, T24, T37 have been isolated from soil. This study aims
to determine the diversity of Actinomycetes isolates by RFLP (Restriction Fragment Length
Polymorphism)of  16S rRNAgenes from GST, KP, KP11, KP16, T24, and T37 isolates. This
study is divided into several steps of the DNA isolation  fromGST, KP, KP11, KP16, T37
isolates, PCR of the 16S rRNA and cutting the 16S rRNA genes fragmens with HaeIII
enzyme to determine the diversity of isolates. Results of DNA isolate, PCR of 16S rRNA
genes and RFLP of 16S rRNA genes performed by agarose gel electrophoresis. The diversity
of the isolates were analyzed by multivariate analysis UPGMA with MVSP 2.0 applications.
The results showed the diversity of 6 actinomycetes isolates are T37 and T24 have 100 %
similarity, GST has 81% similarity with T37 and T24, KP has 18% similarity with T37, T24,
and T24, while KP16 and KP11 have 100% similarity with KP. Based on RFLP analysis of
the 16S rRNA genes, among of 6 isolates can divided into 3 groups are T37, T24, and GST
isolates as group 1, KP11 isolate as group 2, KP16 and KP11 isolates as group 3.

Keyword: Actinomycetes, Diversity, 16S rRNA genes, RFLP
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PENDAHULUAN
Kebutuhan antibiotic baru masih

sangat tinggi, terutama yang efektif
melawan mikro bapatogen yang resisten
terhadap beberapa jenis antibiotik.
Antibiotik mempunyai nilai ekonomi
tinggi di bidang kesehatan karena
kegunaannya untuk mengobati berbagai
jenis penyakit infeksi. Usaha
memodifikasi antibiotik yang sudah ada
guna mendapatkan senyawa turunan
antibiotic baru telah dilakukan, namun
kenyataannya mikroorganisme memiliki
kemampuan untuk bermutasi, sehingga
memiliki mekanisme resistensi terhadap
turunan antibiotic tersebut (Suwandi,
1993).

Resistensi mikroba yang meningkat
terhadap antibiotic dan munculnya
mikroba pathogen baru telah mengilhami
pencarian antibiotic baru dari mikroba.
Keadaan ini mendorong semakin
pentingnya usaha untuk mendapatkan
bahan antibiotik yang murah, tersedia
secara kontinyu dalam jumlah besar, dan
memiliki semua unsur-unsur yang
dibutuhkan untuk pembuatan antibiotic
tersebut (Rofiq et al, 2009). Salah satu
kelompok mikroba yang paling potensial
sebagai penghasil senyawa obat yang di
cari saat ini adalah Actinomycetes.
Mikroba ini merupakan kelompok
bakteri gram positif dan terdistribusi luas
di alam. Actinomycetes dikenal sebagai
mikroba saprofitik pada tanah (Khamna
et al, 2009) atau endofit pada tanaman
(Nishimura et al, 2002). Mayoritas

Actinomycetes termasuk dalam genus
Streptomyces dan 75% komponen
bioaktif diproduksi oleh genus ini.
Mikroba Streptomyces terdapat di tanah
sekitar 70 % (Ambarwati et al, 2012).

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui keragaman genetic dan
aktivitas dari Actinomycetes sebagai
penghasil antibiotik. Hasilisolasi
Actinomycetes pada penelitian ini, diberi
kode GST, KP, KP11, KP16, T24, dan
T37. Tanah diperoleh dari beberapa
tempat yaitu tanah Gua Seplawan diberi
kode GST, rizosfer tanaman kayu putih
(Melalaucalaucadendron L.) diberi kode
KP, KP11, dan KP16, sertarizosfer
tanaman tin (Ficus carica L.) yang
diberikode T24 dan T37.

Mikroorganisme merupakan
penghasil senyawa alam potensial
terbesar, seperti poliketida, pepti dan
onribosom, dan alkaloid. Lebih dari 50
tahun senyawa alam diproduksi oleh
mikroorganisme, khususnya
Actinobacteria, dan sudah banyak
digunakan untuk mengembangkan obat-
obat antibakteri. Sebagian besar metode
skrining yang dilakukan dalam
menemukan suatu senyawa bioaktif baru
(Zhao et al, 2008). Pada Gen 16S rRNA
digunakan sebagai indikator proses
amplifikasi DNA karena setiap
mikroorganisme mengandung gen
tersebut (Sulistyani, 2013).

Keragaman genetik 16S rRNAisolat
Actinomycetes dapat
dianalisis antara lain dengan metode
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Restriction Fragment Length
Polymorphism (RFLP). Prinsip metode
ini adalah pemotongan gen menjadi
fragmen-fragmen menggunakan enzim
restriksi. Perbedaan ukuran fragmen-
fragmen hasil pemotongan menunjukkan
keragaman gen yang dianalisis.
Demikian halnya, bila
profil RFLP gen 16S rRNA berbeda, ini
menunjukkan adanya perbedaan
metabolit sekunder yang dihasilkan
(Hartanto, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut,
maka perlu dilakukan analisis
keragaman isolate Actinomycetes kode
GST, KP, KP11, KP16, T24, dan T37
berdasarkan profil RFLP dari gen 16S
rRNA.

METODE PENELITIAN
1. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan pada
penelitian ini adalah: ose, mikropipet,
yellow tip, blue tip, white tip,
erlenmeyer, alat gelas, timbangan
analitik, lampu bunsen, magnet stirer,
hootplate, mikro pipet, cotton but, cork
borer, inkubator, autoklaf, PCR,
elektroforesis, microwave oven,
transluminator/lampu UV.

Bahan yang digunakan adalah media
SNB, BHI, NaCl, KNO3, K2HPO4,
MgSO4.7H2O, FeSO4.7H20, agarose 1%,
agarose 2%, ethanol 50%, buffer lisis,
Etidium Bromida, buffer TE, lisosim,
SDS 10%, kloroform, isopropanol, DNA
Ladder (Marker), DNA looding, H2O

bebas nuklease, Green PCR, Template
DNA, primer F27 dan primer R1492,
buffer R, enzim Bsuri.
2. Isolasi Bakteri Penghasil

Antibiotik
a. Preparasi Kultur

Preparasi kultur dilakukan dengan
cara memasukkan 20 ml starter ke dalam
Erlenmeyer yang berisi 200 ml media
SNB yang sudah disterilkan. Kemudian
media yang berisi 20 ml starter di
inkubasi selama 5 hari dengan
pengadukan menggunakan magnetic
stirer. Dalam melakukan preparasi
kulturini dilakukan diruangan LAF
untuk meminimalkan terjadinya
kontaminasi.
b. Isolasi Bakteri

Suspensi isolat bakteridiambil
sebanyak 1-2 ml kemudian disentrifugasi
5000 rpm 10 menit. Pellet dicuci dengan
buffer TE 100μl. Pellet dicampur 50μl
lisosim, suspensi di inkubasi 37oC
selama 60 menit lalu ditambah 50 μl
SDS, inkubasi 65oC selama 2 jam,
setelah 1 jam ditambah 50μl NaCl 5M
dengan inversi setiap 30 menit.
Sentrifugasi 13000 rpm 10 menit, fase
air dipindahkan ke tabung baru. DNA
yang diperoleh dari fase air ditambahkan
isopropanol dingin sebanyak 50μl,
diamkan semalam pada suhu -20°C.
Sampel di sentrifugasi 13000 rpm 5
menit, supernatan dibuang. Pelet DNA
dibersihkan dengan 50 μl etanol 70%,
sentrifugasi 13000 rpm 10 menit. Pelet
diresuspensi dengan 50μl buffer TE.
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c. Elektroforesis
Sampel DNA 5 μl dicampur dengan

1 ul DNA loading, diresuspensi dan
dimasukkan ke dalam sumuran pada gel
agarosa 1%. Hubungkan electrode
dengan power supply dengan voltase 100
volt selama 30 menit, kemudian
elektroforesis, setelah itu hasil
elektroforesis dilihat pada UV
transluminator, amati pita-pita DNA
yang tervisualisasi.
d. Amplifikasi Fragmen DNA Gen 16S

rRNA
Fragmen DNA gen 16S rRNA
diamplifikasi dengan metode PCR
menggunakan primer F27 dan
R1492.PCR untuk gen 16S rRNA
dilakukan dengan program sebagai
berikut: siklus awal untuk denaturasi
pada suhu 96°C selama 3 menit,
kemudian 94°C selama 1 menit, proses
anneling pada suhu 53°C selama 1
menit, ekstensi pada suhu 72°C selama 5
menit, dan ekstensi akhir pada suhu
72°C selama 5 menit. Program tersebut
dilakukan sebanyak 30 siklus, kemudian
proses di hentikan dengan mengatur
suhu pada 4°C. Sedangkan pada NRPS
dilakukan dengan program sebagai
berikut : siklus awal untuk denaturasi
pada suhu 96°C selama 5 menit,
kemudian 95°C selama 30 detik, proses
anneling pada suhu 58°C selama 2
menit, ekstensi pada suhu 72°C selama 4
menit, dan ekstensi akhir pada suhu
72°C selama 5 menit. Program tersebut
dilakukan sebanyak 35 siklus, kemudian

proses di hentikan dengan mengatur
suhu pada 4°C. Komposisi bahan untuk
PCR gen 16S rRNA adalah primer F27
(0,5 µL), R1492 (0,5 µL), templete DNA
(10 µL), Nuclease Free Water (14 µL),
PCR Master Mix (25 µL). Semua bahan
di campur dalam eppendrof, setelah
semua tercampur dalam eppendorf
ditambah mineral oil sebanyak 20 μl
supaya tidak terjadi penguapan. Setelah
selesai PCR, mineral oil dan DNA
dipisahkan kemudian masukkan pada
eppendorf baru dan simpan pada suhu -
20°C. Hasil amplifikasi fragmen DNA
divisualisasi menggunakan elektroforesis
gel agarosa 1% dengan memasukkan
hasil amplifikasi fragmen DNA ke dalam
sumuran (well) sebanyak 5μL.
e. Analisis RFLP gen 16S rRNA

Produk PCR dipotong dengan enzim
restriksi B su RI (Hae III), kemudian
dielektro foresis dengan gelagarose 2 %.
Dengan komposisinya adalah produk
PCR (7,5μL), Nuclease Free Water
(5μL), enzim Hae III (2μL). Hasil dari
campuran komposisi diatas kemudian di
inkubasi semalaman pada suhu 37oC.
Sebelumnya dibuat enzim Hae III (Bsu
RI) (1u/µL) dengan mencampur 2 µL
enzim Hae III (Bsu RI) (10x) dengan
18µL buffer R.

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Isolasi DNA

Untuk melakukan analisis pada gen
maka dilakukan isolasi DNA terlebih
dahulu. Isolasi DNA merupakan tahap
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pertama dari berbagai teknologi analisis
DNA. DNA dapat ditemukan baik pada
kromosom inti maupun pada organel.
Untuk mengekstrak DNA, diperlukan
langkah-langkah untuk memecahkan
dinding sel dan membran inti, yang

dilanjutkan dengan pemisahan DNA dari
berbagai komponen sellain. Setelah
didapatkan DNA murni dilakukan
elektroforesis untuk mengidentifikasi
keberadaan DNA. Hasil isolasi DNA dapat
dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Hasil elektroforesis isolasi DNA isolat bakteri penghasil antibiotik
(GST, KP16, T24, T37, KP, KP11, Masker)

Gambar I menunjukkan bahwa
semua isolate bakteri penghasilan
tibiotik dapat diisolasi semua dengan
ukuran lebih dari 3000 bp. Meskipun
hanya isolate dengan kode isolat KP16
dan T24 yang terlihat sangat jelas
fragmennya, sedangkan isolat yang
lainya terlihat sangat tipis fragmennya,
namun cukup untuk dilakukan proses
berikutnya yaitu PCR.
b. Spektrofotometri UV-Vis

Spektrofotometri adalah suatu
metode analisa yang didasarkan pada
pengukuran serapan sinar monokromatis
oleh suatu lajur larutan berwarna pada
panjang gelombang spesifisik dengan
menggunakan monokromator prisma

atau kisi difraksi dengan detektor
fototube (Sudarmadji, 1996).

Konsentrasi DNA dapat ditentukan
menggunakan spektrofotometer UV-
sinar tampak pada panjang gelombang
260 nm. Jumlah radiasi yang diserap
larutan (Absorban) berbanding lurus
dengan konsentrasi DNA, yaitu A = 1
sebanding dengan 50 μl DNA untai
ganda per ml. Perbandingan (rasio)
absorban pada panjang gelombang 260
dan 280 nm dapat menunjukkan
kemurnian isolat DNA. Rasio kurang
dari 1,8 menunjukkan adanya
kontaminan protein dalam isolat DNA
(Sulistyaningsih, 2007). Hasil
Spektrofotometri Isolat DNA bakteri
penghasil antibiotik pada tabel I.
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Tabel I. Hasil Pengukuran OD pada 260 nm dan 280 nm

No Sampel OD pada 260 nm OD pada 280 nm
Kemurnian DNA (OD 260 nm/OD

280 nm)

1. KP16 0,0098 0,0065 1,51

2. GST 0,0081 0,0044 1,84

3. T24 0,0111 0,0015 7,40

4. T37 0,0054 0,0017 3,18

5. KP 0,0289 0,0232 1,25

6. KP11 0,0034 0,0039 0,87

Kemurnian DNA hasil isolasi diukur
dengan spektrofotometri UV pada 260
nm dan 280 nm. Berdasarkan hasil diatas
KP16, KP, dan KP11 memiliki hasil
dengan ratio kurang dari 1,8 hal tersebut
menandakan kemungkinan adanya
kontaminasi protein, namun dicoba
untuk dilanjutkan pada PCR DNA gen
16S rRNA.
c. PCR DNA GEN 16S rRNA

Sebelum dilakukan PCR terhadap
gen NRPS, maka terlebih dahulu
dilakukan PCR terhadap gen 16S rRNA
untuk memastikan bahwa DNA semua
isolat bakteri penghasil antibiotik dapat
diamplifikasi. Gen 16S rRNA digunakan
sebagai indikator proses amplifikasi.
Hasil elektroforesis PCR DNA gen 16S
rRNA terdapat pada gambar 2.

Gambar 2. Hasil elektroforesis PCR DNA gen 16S rRNA (Marker, GST, KP16,
T24, T37, KP, KP11)

Hasil PCR seperti dicantumkan pada
gambar II, menunjukkan bahwa DNA
isolate bakteri penghasilan tibiotik
adalah amplicable karena semua gen 16S
rRNA terdeteksi yaitu berukuran 1200

bp kecuali pada kode T24 fragmen tidak
terlihat. Fragmen tidak terlihat pada hasil
elektroforesis, kemungkinan karena pita
terlalu tipis atau terlalu berada di bawah
(Meisetyani, 2006).
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d. Keragaman Genetik 16S rRNA
Produk PCR gen 16S rRNA yang

telah diperoleh dengan ukuran berkisar
1500 bp selanjutnya dipotong dengan
menggunakan enzim restriksi Hae III.
Enzim restriksi pada umumnya bekerja
pada pH 7,4; suhu 37oC, dan
memerlukan bermacam-macam kekuatan
ionik, tergantung dari jenis enzimnya.
Akan tetapi, beberapa enzim
memerlukan optimasi khusus agar proses
restriksi berjalan dengan baik. Dalam
larutan stok, enzim restriksi biasanya
dikemas bersama dengan 10X larutan

penyangga reaksi yang telah dioptimasi
(Kurnia, 2011). Kondisi optimal ketika
melakukan proses digesti sangat penting,
karena jika kondisi optimal tidak
tercapai, enzim akan memotong secara
tidak normal (Kurnia 2011). Pada
penelitian ini dilakukan inkubasi selama
24 jam, setelah inkubasi 24 jam,
kemudian di elektroforesis dengan
agarosa 2%. Pola fragmen DNA hasil
pemotongan gen 16S rRNA dengan
enzim Hae III ditunjukkan pada gambar
3.

Gambar 3. Profil pita DNA restriksi gen 16S rRNA dari isolat
Actinomycetes oleh enzim Hae III dari kiri ke kanan: GST (1),

KP16 (2), T24 (3), T37 (4), KP (5), KP11 (6), Marker DNA
Ladder (M) pada 2% gel agarosa.

Berdasarkan hasil pemotongan
produk PCR gen 16S rRNA seperti
ditunjukkan pada gambar 3, dapat dilihat
bahwa enzim restriksi HaeIII dapat
memotong produk PCR gen 16S rRNA
pada isolat GST, T24, T37, dan KP,
sedangkan pada isolat KP16 dan KP11
tidak terlihat adanya fragmen yang
terpotong. Fragmen tidak terlihat pada
hasil elektroforesis, kemungkinan karena
pita terlalu tipis atau terlalu berada di

bawah (Meisetyani, 2006). Menurut
Finkeldey (2005) panjang potongan
restriksi dapat diamati bila sebagian
besar dari DNA dipotong (dicerna) oleh
enzim pemotong (enzim restriksi)
menjadi fragmen-fragmen atau
potongan-potongan kecil. Analisis
dilakukan dengan mengukur jarak
migrasi tiap ukuran pita-pita pada
marker. Hubungan antara ukuran
fragmen DNA (log bp) vs jarak migrasi
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(cm) dibuat regresi linear. Persamaan
garis yang diperoleh akan digunakan
untuk menentukan ukuran basa dari
produk PCR gen 16S rRNA yang telah
dipotong oleh enzim restriksi Hae III
dengan menggunakan jarak migrasi
sebagai penuntun (Anam, 2009). Hasil

penghitungan secara manual
menggunakan alat ukur penggaris, maka
diperoleh data pada tabel II dan
persamaan garis antara ukuran fragmen
DNA (log bp) vs jarak migrasi (cm)
terdapat pada gambar 4.

Tabel  II. Jarak migrasi marker pada elektroforesis 16S rRNA

Ukuranfragmen DNA
(bp)

log bp Jarak (cm)

3000 3,48 0,60
2500 3,40 0,70
2000 3,30 0,80
1500 3,18 0,90
1200 3,07 1,10
1000 3,00 1,30
900 2,95 1,40
800 2,90 1,50
700 2,85 1,60
600 2,78 1,70
500 2,70 2,00
400 2,60 2,30
300 2,48 2,70
200 2,30 3,20
100 2,00 3,90

Gambar 4. Grafik perbandingan jarak migrasi marker (cm) dengan
ukuran fragmen DNA (log bp) pada gen 16S rRNA.



Seminar Nasional Kesehatan Profesi Ners STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap 2017
Management Communication In Health Team Collaboration

Of Giving High Alert For Patient Safety

70

Persamaan yang diperoleh adalah y = -
2,3086x + 8,3299, maka diperoleh
ukuran dari masing-masing pita yang

direstriksi oleh enzim Hae III yang
terdapat pada tabel III.

Tabel III. Ukuran fragmen hasil restriksi pada masing-masing produk PCR gen
16S rRNA

KodeI solat Ukuran (bp)
GST 741, 549, 204, 166, 112

KP16 Fragmen tidak terlihat
T24 741, 204, 166, 112
T37 741, 204, 166, 112
KP 1000, 549, 407, 275, 251, 204

KP11 Fragmen tidak terlihat

Keragaman pola fragmen yang
diperoleh melalui pemotongan produk
PCR gen 16S rRNA dengan enzim Hae
III, selanjutnya digunakan untuk
menyusun dendrogram dengan
menggunakan program multivariate
UPGMA dengan aplikasi MVSP 2.0

berdasarkan metode percent similarity.
Menurut Sulistyani (2013), fragmen
yang tidak terlihat juga dimasukkan
dalam analisis, maka hasil
dendogramnya ditunjukkan pada gambar
5.

Gambar 5. Dendrogram UPGMA Ukuran Fragmen Hasil Pemotongan Gen 16S
rRNA oleh Enzim Hae III

Pola pemotongan yang sama produk
PCR gen 16 S rRNA dengan enzim Hae
III pada 6 isolat Actinomycetes dapat
dikelompokkan dalam satu klaster,
berdasarkan pola pemotongan gen 16S
rRNA dengan menggunakan enzim
restriksi Hae III yang terdapat pada
gambar 12 dapat dibagi menjadi 3
kelompok yaitu T37, T24, dan GST

sebagai kelompok 1, sedangkan KP
sebagai kelompok 2, KP16 dan KP11
sebagai kelompok 3. Pada kelompok 1,
T37 mempunyai similaritas 100 %
dengan T24, dan GST mempunyai
similaritas 81% dibandingkan dengan
T37 dan T24, sedangkan kelompok 2
terdapat KP yang mempunyai similaritas
18 % terhadap kelompok 1, kelompok 3
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terdapat KP16 dan KP11 yang
mempunyai similaritas 100 % dengan
kelompok 2.

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis RFLP terhadap

gen NRPS, maka dari 6 isolat bakteri
yang diuji dapat dikelompokkan menjadi
3 kelompok yaitu isolate T37, T24, dan
GST sebagai kelompok 1, isolat KP
sebagai kelompok 2, dan isolat KP16
dan KP11 sebagai kelompok 3.
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PELAKSANAAN PERSONAL HYGIENE PADA IBU NIFAS
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BASUKI RAHMAT

KOTA BENGKULU

Mika Oktarina
STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu

e-mail: mikamikaa@ymail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk diketahui hubungan faktor pengetahuan, umur dan
pendidikan dengan pelaksanaan personal hygiene organ reproduksi pada ibu nifas di
Wilayah Kerja Puskesmas Basuki Rahmat Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif dengan pendekatan secara cross sectional. Populasi yaitui bu nifas
yang berada di Wilayah Kerja Puskesmas Basuki Rahmat Kota Bengkulu. Teknik
pengambilan sampel menggunakan Accidental Sampling, di peroleh sampel sebesar 53
orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil penelitian
menunjukkan terdapat 58,5% yang tidak melakukan pelaksanaan personal hygiene organ
reproduksi pada ibu nifas, terdapat 34,0% memiliki pengetahuan kurang, terdapat 43,4%
yang berumur antara 20-35 tahun, terdapat 50,9% yang berpendidikan menengah,
terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu nifas dengan kategori sedang, terdapat hubungan yang
signifikan antara umur dengan pelaksanaan personal hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas kategori sedang dan terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan
pelaksanaan personal hygiene organ reproduksi pada ibu nifas dengan kategori sedang.

Kata Kunci: Pesonal Hygiene Organ Reproduksi, Umur, Pendidikan,Pengetahuan

Abstrak
This study aims to determine the relationship of knowledge, age and education factors
with the implementation personal hygiene of reproductive organs postpartum mother in
the Work Area of Basuki Rahmat Health Center of Kota Bengkulu. This research is
descriptive research with cross sectional approach. The population this reseach
postpartum mother who in the Working Area of Puskesmas Basuki Rahmat Kota
Bengkulu. Sampling technique using Accidental Sampling, in the sample obtained by 53
people. Data collection in this study using questionnaires. The result showed that 58.5%
did not perform the implementation personal hygiene of reproductive organs in
postpartum, there were 34.0% had less knowledge, there were 43,4% between 20-35
years old, there were 50,9% , There is a significant relationship between knowledge with
the implementation personal hygiene of reproductive organs in postpartum mother with
moderate category, there is a significant correlation between age with the
implementation personal hygiene of reproductive organs in the middle-maternal women
and there is a significant relationship between education with the implementation
personal hygiene reproductive organs In postpartum women with moderate category.

Keyword: Personal hygiene of reproductive organ, Age, Education, Knowledge
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PENDAHULUAN
Sustainable Development Goals

(SDGs) adalah sebuah kesepakatan
pembangunan baru pengganti
Mellenium Development
Goalds(MDGs). Masa berlakunya
2015–2030 sebuah dokumen berisikan
17 goals dan 169 sasaran
pembangunan. SDGs berisi
seperangkat tujuan transformatif yang
disepakati dan berlaku bagi seluruh
bangsa tanpa terkecuali. Salah satu
target yang ingin di capai yaitu untuk
menurunkan angka kematian ibu
menurut data SDKI pada tahun 2012
dari 359 per 100.000 kelahiran hidup
menjadi 70 per 100.000 kelahiran
hidup pada tahun 2030 (Hoelman,
2015).

Menurut Kemenkes R.I (2015),
terdapat 81,9 persen ibu bersalin yang
mendapat pelayanan nifas pertama
pada periode 6 jam sampai 3 hari
setelah melahirkan (KF1), periode 7
sampai 28 hari setelah melahirkan
(KF2) sebesar 51,8 persen dan periode
29 sampai 42 hari setelah melahirkan
(KF3) sebesar 43,4 persen. Akan tetapi
angka nasional untuk KF lengkap yang
dicapai baru sebesar 32,1 persen. Ibu
bersalin yang mendapat pelayanan KB
pasca bersalin mencapai 59,6 persen.
Cakupan kunjungan ibu nifas di
Provinsi Bengkulu sebanyak 32.490
(87,77%).

Data Dinas Kesehatan Provinsi
Bengkulu tahun 2015, jumlah ibu nifas
di Provinsi Bengkulu pada tahun 2013
yaitu sebanyak 6.820 ibu nifas dan
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan hanya sebanyak 5.731 ibu

nifas, sedangkan angka kematian ibu
nifas sebanyak 13 ibu nifas. Pada tahun
2014 jumlah ibu nifas di Provinsi
Bengkulu sebanyak 6.032 ibu nifas dan
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan hanya sebanyak 5.915 ibu
nifas, sedangkan angka kematian ibu
nifas sebanyak 19 ibu nifas.

Pada tahun 2013 jumlah infeksi
jalan lahir pada ibu nifas hanya 1
kasus, sedangkan pada tahun 2014
meningkat menjadi 5 kasus infeksi
jalan lahir. Pada tahun 2013 jumlah
cakupan ibu nifas terbanyak terdapat di
Puskesmas Basuki Rahmat yaitu dari
755 ibu nifas dan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan hanya 573
(75,9%) dan jumlah komplikasi obstetri
sebanyak 27 kasus. Pada tahun 2014
jumlah cakupan jumlah ibu nifas
sebanyak 675 ibu nifas dan
mendapatkan pelayanan kesehatan
sebanyak 513 (87,4%) dan jumlah
komplikasi obstetri sebanyak 81 kasus
yang terdiri dari kejadian bendungan
ASI 51 kasus, atonia uteri 14 kasus,
infeksi perineum 4 kasus dan retensio
plasenta 7 kasus, infeksi saluran
kencing (ISK) 5 kasus, pada tahun
2015 jumlah cakupan jumlah ibu nifas
sebanyak 776 ibu nifas.

METODEPENELITIAN
Penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif korelasional
dengan pendekatan secara cross
sectional. Populasi yaitu ibu nifas yang
berada di Wilayah Kerja Puskesmas
Basuki Rahmat Kota Bengkulu. Teknik
pengambilan sampel menggunakan
Teknik Accidental Sampling, di peroleh
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sampel sebesar 53 orang. Pengumpulan
data dalam penelitian ini menggunakan
kuesioner.

HASIL PENELITIAN
1. Analisis Univariat

Tabel 1
Gambaran distribusi frekuensipelaksanaan personal hygiene organ reproduksi

pada ibu nifasdi wilayah kerja Puskesmas Basuki Rahmat Kota Bengkulu
Pelaksanaan personal hygiene
organ reproduksi Frekuensi Persentase(%)

Tidak Melaksanakan 30 56,6
Melaksanakan 23 43,4
Jumlah 53 100,0

Berdasarkan tabel 3 diketahui
dari 53 orang terdapat (56,6%) yang
tidak melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu

nifas, (43,4%) yang melakukan
pelaksanaan personal hygiene organ
reproduksi pada ibu nifas.

Tabel 2
Gambaran distribusi frekuensi pengetahuan ibu nifas di wilayah kerja

Puskesmas Basuki Rahmat Kota Bengkulu
Pengetahuan Frekuensi Persentase(%)

Kurang 18 34,0
Cukup 21 39,6
Baik 14 26,4
Jumlah 53 100,0

Berdasarkan tabel 4 diketahui
dari 53 orang terdapat (34,0%)
memiliki pengetahuan kurang dan

(39,6%) memiliki pengetahuan cukup
dan (26,4%) memiliki pengetahuan
baik.

Tabel 5.
Gambaran distribusi frekuensiumur ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Basuki

Rahmat Kota Bengkulu
Pendidikan Frekuensi Persentase(%)

<20 Tahun 14 26,4
20-35 Tahun 23 43,4
>35 Tahun 16 30,2
Jumlah 53 100,0

Berdasarkan tabel 5 diketahui
dari 53 orang terdapat (26,4%) yang
berumur dibawah 20 tahun, (43,4%)

yang berumur antara 20-35 tahun dan
(30,2%) yang berumur diatas 35 tahun.

Tabel 6.
Gambaran distribusi frekuensi pendidikan ibu di wilayah kerja

Puskesmas Basuki Rahmat Kota Bengkulu



Seminar Nasional Kesehatan Profesi Ners STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap 2017
Management Communication In Health Team Collaboration

Of Giving High Alert For Patient Safety

76

Pendidikan Frekuensi Persentase(%)
Rendah 17 32,1
Menengah 27 50,9
Tinggi 9 17,0
Jumlah 53 100,0

Berdasarkan tabel 6 diketahui dari 53
orang terdapat (32,1%) yang
berpendidikan rendah, (50,9%) yang

berpendidikan menengah dan (17,0%)
yang berpendidikan tinggi.

2. Analisis Bivariat
Tabel 7.

Pelaksanaan personal hygiene organ reproduksi pada ibu nifas di wilayah kerja
Puskesmas Basuki Rahmat

Pengetahuan

Pelaksanaan personal hygiene
organ reproduksi Total

χ p CMelaksanakan Tidak
Melaksanakan n %

N % n %
Rendah 15 83,3 3 16,7 18 100

9,867 0,007 0,396Cukup 11 52,4 10 47,6 21 100

Baik 4 28,6 10 71,4 14 100

Berdasarkan tabel 7 diketahui
dari 18 orang yang pengetahuannya
rendah terdapat (83,3%) yang
melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas dan (16,7%) yang
tidakmelakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas, dari 21 orang yang
pengetahuannya cukup terdapat
(52,4%) yang melakukan pelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas dan (47,6%) yang tidak
melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas, sedangkan dari 14 orang yang
pengetahuannya baik terdapat (28,6%)
yang melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu

nifas dan (71,4%) yang tidak
melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas.

Untuk mengetahui hubungan
faktor pengetahuan dengan
pelaksanaan personal hygiene organ
reproduksi pada ibu nifas di wilayah
kerja Puskesmas Basuki Rahmat Kota
Bengkulu tahun 2016 digunakan uji
Pearson Chi-Square.Berdasarkan Hasil
uji Pearson Chi-Square diperoleh nilai
2 = 9,867 dengan p value = 0,007< α
(0,05), jadi signifikan, sehingga Ho
ditolak dan Ha diterima, artinya ada
hubungan yang signifikan antara
pengetahuan denganpelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas.
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Keeratan hubungan faktor
pengetahuan dengan pelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas di wilayah kerja
Puskesmas Basuki Rahmat Kota
Bengkulu tahun 2016 dilihat dari Hasil
uji Contingency Coefficient didapat
nilai C= 0,396dengan p =0,007< α =

0,05 berarti signifikan. Nilai C tersebut
dibandingkan dengan nilai Cmax=
0,707, dimana m adalah nilai terkecil
dari baris atau kolom. Karena nilai
C=0,396 tidak terlalu jauh dengan nilai
Cmax=0,707maka kategori hubungan
sedang

Tabel 8.
Hubungan umur dengan pelaksanaan personal hygiene organ reproduksi pada ibu

nifas di wilayah kerja Puskesmas Basuki Rahmat Kota Bengkulu

Umur

Pelaksanaan personal hygiene
organ reproduksi Total

χ p CMelaksanakan Tidak
Melaksanakan n %

n % N %
<20 Tahun 13 92,9 1 7,1 14 100

10,634 0,005 0,40920-35 Tahun 9 39,1 14 60,9 23 100

>35 Tahun 8 50,5 8 50,5 16 100

Berdasarkan tabel 8 diketahui
dari 14 orang yang umur <20 tahun
terdapat (92,9%) yang melakukan
pelaksanaan personal hygiene organ
reproduksi pada ibu nifas dan (7,1 %)
yang tidakmelakukan pelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas, dari 23 orang yang
umur 20-35 tahun terdapat (39,1%)
yang melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas dan (60,9%) yang tidak
melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas, sedangkan dari 16 orang yang
umur >35 tahun terdapat (50,5%) yang
melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas dan (50,5%) yang tidak
melakukan pelaksanaan personal

hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas.

Untuk mengetahui hubungan
faktor umur dengan pelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas di wilayah kerja
Puskesmas Basuki Rahmat Kota
Bengkulu tahun 2016 digunakan uji
Pearson Chi-Square.Berdasarkan Hasil
uji Pearson Chi-Square diperoleh nilai
2 = 10,634 dengan p value = 0,005< α
(0,05), jadi signifikan, sehingga Ho
ditolak dan Ha diterima, artinya ada
hubungan yang signifikan antara umur
denganpelaksanaan personal hygiene
organ reproduksi pada ibu nifas.
Keeratan hubungan faktor umur
denganpelaksanaan personal hygiene
organ reproduksi pada ibu nifas di
wilayah kerja Puskesmas Basuki
Rahmat Kota Bengkulu, Nilai C
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tersebut dibandingkan dengan nilai
Cmax= 0,707, dimana m adalah nilai
terkecil dari baris atau kolom. Karena

nilai C=0,409 tidak terlalu jauh dengan
nilai Cmax=0,707maka kategori
hubungan sedang.

Tabel 9.
Hubungan pendidikan dengan pelaksanaan personal hygiene organ reproduksi

pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Basuki Rahmat Kota Bengkulu

Pendidikan

Pelaksanaan personal hygiene
organ reproduksi Total

χ p CMelaksanakan Tidak
Melaksanakan n %

n % N %
Rendah 16 94,1 1 5,9 17 100

14,489 0,001 0,463Menengah 11 40,7 16 59,3 27 100

Tinggi 3 33,3 6 66,7 9 100

Berdasarkan tabel 7 diketahui
dari 17 orang yang
berpendidikanrendah terdapat (94,1%)
yang melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas dan (5,9%) yang tidakmelakukan
pelaksanaan personal hygiene organ
reproduksi pada ibu nifas, dari 27
orang yang berpendidikan menegah
terdapat  (40,7%) yang melakukan
pelaksanaan personal hygiene organ
reproduksi pada ibu nifas dan (59,3%)
yang tidak melakukan pelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas, sedangkan dari 9 orang
yang berpendidikan baik terdapat
(33,3%) yang melakukan pelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas dan (66,7%) yang tidak
melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas.

Untuk mengetahui hubungan
faktor pendidikan dengan pelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas di wilayah kerja

Puskesmas Basuki Rahmat Kota
Bengkulu tahun 2016 digunakan uji
Pearson Chi-Square.Berdasarkan Hasil
uji Pearson Chi-Square diperoleh nilai
2 = 14,489 dengan p value = 0,001< α
(0,05), jadi signifikan, sehingga Ho
ditolak dan Ha diterima, artinya ada
hubungan yang signifikan antara
pendidikan denganpelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas. Keeratan hubungan
faktor pendidikan denganpelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas di wilayah kerja
Puskesmas Basuki Rahmat Kota
Bengkulu tahun 2016 maka kategori
hubungan sedang.

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian

menunjukkan bahwadari 18 orang yang
pengetahuannya rendah terdapat
(83,3%) yang melakukan pelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas dan (16,7%) yang tidak
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melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas, dari 21 orang yang
pengetahuannya cukup terdapat
(52,4%) yang melakukan pelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas dan (47,6%) yang tidak
melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas, sedangkan dari 14 orang yang
pengetahuannya baik terdapat (28,6%)
yang melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas dan (71,4%) yang tidak
melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas.

Menurut (Laily&Sulistyo, 2012),
penanganan kebersihan diri yang tidak
benar dan tidak higienis juga dapat
mengakibatkan tumbuhnya
mikroorganisme secara berlebihan dan
akhirnya mengganggu fungsi alat
reproduksi.Kebersihan perorangan atau
personal hygiene merupakan suatu
tindakan untuk memelihara kebersihan
dan kesehatan seseorang untuk
menjaga kesejahteraan fisik dan psikis

Untuk mengetahui hubungan
faktor pengetahuan dengan
pelaksanaan personal hygiene organ
reproduksi pada ibu nifas di wilayah
kerja Puskesmas Basuki Rahmat Kota
Bengkulu tahun 2016 digunakan uji
Pearson Chi-Square.Berdasarkan Hasil
uji Pearson Chi-Squareterdapat
hubungan yang signifikan antara
pengetahuan dengan pelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas.

Penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan Suryati
(2012), hubungan tingkat pengetahuan
ibu nifas tentang perawatan luka
perineum dan status gizi dengan proses
penyembuhan luka di Poli KIA RS.
PantiwilasaCitarum.Berdasarkan
analisa tabel diatas dengan
menggunakan uji statistik Chi Square
dengan tingkat kepercayaan 0,05
diketahui nilai p value sebesar 0,030
dengan demikian p value kurang dari
0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.
Artinya ada hubungan yang signifikan
antara tingkat pengetahuan tentang
perawatan luka dengan proses
penyembuhan luka ibu nifas di poli
KIA Rumah Sakit Panti Wilasa
Citarum Semarang tahun 2012.

Penelitian ini juga sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Siti
(2013).Hasil uji statistik dengan
menggunakan spearman rhodengan
dapat disimpulkan bahwa ada
hubungan yang bermakna antara
pengetahuan ibu nifas tentang personal
hygiene pada luka perineum dengan
penyembuhan luka fase proliferasi di
wilayah kerja Puskesmas Jenggot Kota
Pekalongan.Hasil uji
coefisiencontingensi terdapat hubungan
pengetahuan ibu nifas tentang personal
hygiene dengan penyembuhan luka
fase proliferasi sedang. Berdasarkan
hasil penelitian diketahui sebagian
besar pendidikan responden adalah
pendidikan dasar sehingga tingkat
pengetahuan ibu tergolong cukup
sehingga berdampak pula pada
personal hygiene pada luka perineum.
Kesamaan dalam penelitian ini  yaitu
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pendidikan yang rendah mempengaruhi
pengetahuan sehingga pengetahuan
yang cukup  berdampak tidak
melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas.

Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari 14 orang
yang umur <20 tahun terdapat (92,9%)
yang melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas dan (7,1 %) yang tidak
melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas, dari 23 orang yang umur 20-35
tahun terdapat  (39,1%) yang
melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas dan (60,9%) yang tidak
melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas, sedangkan dari 16 orang yang
umur >35 tahun terdapat (50,5%) yang
melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas dan (50,5%) yang tidak
melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas.

Untuk mengetahui hubungan
faktor umur dengan pelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas di wilayah kerja
Puskesmas Basuki Rahmat Kota
Bengkulu tahun 2016 digunakan uji
Pearson Chi-Square.Berdasarkan Hasil
uji Pearson Chi-Square terdapat
hubungan yang signifikan antara umur
dengan pelaksanaan personal hygiene
organ reproduksi pada ibu nifas.

Penelitian ini sejalan dengan
penelitian Rezeki (2012), didapatkan
ada hubungan yang signifikan faktor
umur, penyakit yang diderita, status
obstetri, kondisi luka jahitan, lingkar
lengan atas, besar luka jenis luka dan
lama hari rawat dengan penyembuhan
luka perineum. Pada masa postpartum,
seorang ibu sangat rentan terhadap
infeksi.Oleh karena itu, kebersihan diri
(personal hygiene) sangat penting
untuk mencegah terjadinya infeksi.

Keeratan hubungan faktor umur
dengan pelaksanaan personal hygiene
organ reproduksi pada ibu nifas di
wilayah kerja Puskesmas Basuki
Rahmat Kota Bengkulu tahun 2016
dilihat dari Hasil uji Contingency
Coefficient. Nilai C tersebut
dibandingkan dengan nilai Cmax=
0,707. Karena nilai C=0,409 tidak
terlalu jauh dengan nilai Cmax=0,707
maka kategori hubungan
sedang.Sedangkan koefisien
kontingensi menghasilkan angka 0,409
(lebih kecil) dari 0,707 (lebih besar)
jadi dapat disimpulkan adanya
hubungan yang cukup erat antara
pengetahuan dengan pelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas (disebut erat jika
mendekati angka 1 dan tidak ada
hubungan bila mendekati angka
0).Semakin kecil nilai C maka semakin
kurang erat hubungan antara kedua
variabel.

Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari 17 orang
yang berpendidikan rendah terdapat
(94,1%) yang melakukan pelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
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pada ibu nifas dan (5,9%) yang tidak
melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas, dari 27 orang yang
berpendidikan menegah terdapat
(40,7%) yang melakukan pelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas dan (59,3%) yang tidak
melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas, sedangkan dari 9 orang yang
berpendidikan baik terdapat (33,3%)
yang melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas dan (66,7%) yang tidak
melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas.

Menurut Sunaryo (2008), ibu
yang berpendidikan akan lebih mudah
menerima arahan terutama tentang
peningkatan pertumbuhan dan
perkembangan anak (penggunaan
fasilitas kesehatan, pemenuhan
kebutuhan gizi anak, penyediaan alat
mainan untuk stimulasi dan lain-lain)
dibandingkan dengan keluarga dengan
latar belakang pendidikan rendah.
Pendidikan berarti bimbingan yang
diberikan seseorang terhadap
perkembangan orang lain menuju
kearah suatu cita-cita tertentu. Kegiatan
pendidikan formal maupun informal
berfokus pada proses belajar-mengajar,
dengan tujuan agar terjadi perubahan
perilaku yaitu dari tidak tahu menjadi
tahu, dari tidak mengerti menjadi
mengerti dan dari tidak dapat menjadi
dapat. Maka makin tinggi pendidikan
seseorang makin mudah menerima

informasi sehingga makin banyak pula
pengetahuan yang dimiliki.

Penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Amalia
(2013).hubungan tingkat pendidikan
dan pengetahuan ibu nifas tentang
perawatan personal hygiene dengan
praktik ibu dalam melakukan
perawatan personal hygiene masa nifas
di wilayah kerja Puskesmas Bojong II
tahun 2013. Hasil uji chi square
terdapat hubungan antara variabel
tingkat pendidikan dan pengetahuan
ibu nifas dengan praktik ibu dalam
melakukan perawatan personal hygiene
masa nifas ada hubungan yang
bermakna dengan ρ value=0,001 (ρ ≤
α).

Keeratan hubungan faktor
pendidikan dengan pelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas di wilayah kerja
Puskesmas Basuki Rahmat Kota
Bengkulu tahun 2016 dilihat dari Hasil
uji Contingency Coefficient. Karena
nilai C=0,463 tidak terlalu jauh dengan
nilai Cmax=0,707 maka kategori
hubungan sedang.Sedangkan koefisien
kontingensi menghasilkan angka 0,463
(lebih kecil) dari 0,707 (lebih besar)
jadi dapat disimpulkan adanya
hubungan yang cukup erat antara
pengetahuan dengan pelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas (disebut erat jika
mendekati angka 1 dan tidak ada
hubungan bila mendekati angka
0).Semakin kecil nilai C maka semakin
kurang erat hubungan antara kedua
variabel.
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KESIMPULAN
1. Terdapat (56,6%) yang tidak

melakukan pelaksanaan personal
hygiene organ reproduksi pada ibu
nifas, terdapat (34,0%) memiliki
pengetahuan kurang, terdapat
(43,4%) yang berumur antara 20-35
tahun dan terdapat (50,9%) yang
berpendidikan menengah.

2. Terdapat hubungan yang signifikan
antara pengetahuan dengan
pelaksanaan personal hygiene organ
reproduksi pada ibu nifas dengan
kategori sedang.

3. Terdapat hubungan yang signifikan
antara umur dengan pelaksanaan
personal hygiene organ reproduksi
pada ibu nifas kategori sedang.

4. Terdapat hubungan yang signifikan
antara pendidikan dengan
pelaksanaan personal hygiene organ
reproduksi pada ibu nifas dengan
kategori sedang.
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PENGARUH REBUSAN DAUN SALAM (SYZYGIUM POLYANTHUM)
TERHADAP PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH PADA

PENDERITA DM TIPE II DI KECAMATAN MAOS KABUPATEN
CILACAP TAHUN 2016

Ngatourrohman1 Agus Prasetyo2 Widyoningsih3

STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap.
e-mail : ngatourrohmannr@gmail.com

Abstrak
DM merupakan keadaan hiperglikemia kronik disertai berbagai kelainan metabolik akibat
gangguan hormonal, yang menimbulkan berbagai komplikasi kronik pada mata, ginjal,
dan pembuluh darah. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya untuk melakukan pengobatan
secara herbal, misalnya dengan pemberian rebuasan daun salam. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui pengaruh rebusan daun salam terhadap penurunan kadar glukosa darah
pada  penderita DM tipe II di kecamatan Maos kabupaten Cilacap tahun 2016.
Desain penelitian adalah quasi experiment dengan rancangan yang digunakan adalah
rancangan pretest-postest tanpa  kelompok kontrol. Hasil penelitian sebagian besar
penderita Diabetes Mellitus Tipe II sebanyak 22 responden (73,3%) berjenis kelamin
perempuan. Kadar glukosa darah setelah diberi rebusan daun salam sebelum (pre test)
terendah 216 mg/dl dan tertinggi 552 mg/dl. sesudah (post test) terendah 89 mg/dl dan
tertinggi 571 mg/dl. Hasil uji statistik Uji T diperoleh pv = 0,008 (α = 0,05), yang berarti
pv lebih kecil dari α yang menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil Uji
statistik Uji wilcoxon sign rank diperoleh pv = 0,009 (α = 0,05), yang berarti pv lebih
kecil dari α yang menunjukan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Dapat diketahui bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh rebusan daun salam pretest dan
postest terhadap kadar glukosa darah pada DM tipe II.

Kata Kunci: Kadar Glukosa Darah, Penderita DM Tipe II, Daun Salam

Abstract
Diabetes is a state of cronic hyperglikemia followed by many metabolic disorder caused
by hormonal malfunction, causing many cronic complication of eyes, kidneys, and
vessels. This research purpose is to find out the effect of salam leaf decoction against
blood glucose decreased levcels of Diabetes type II in Kecamatan Maos Kabupaten
Cilacap 2016.
This research design quasi experiment with pretest-posttest plan without control group.
This research result shows majority of DM type II patients are female 22 person (73,3%).
Glocose level after salam leaf decoction consumption (pre test) lowest is 216 mg/dl and
hignest is 552 mg/dl, and after (post test) lowest is 89 mg/dl and hignest 571 mg/dl. T test
statistic test resulting in pv = 0,008 (α = 0,05) which mean pv is smaller than α that
shows Ho is denied and Ha is accepted. Wilcoxon sign rank statistic test resulting pv =
0,009 (α =0,005) which mean pv is smaller than α that shows Ho is denied and Ha
acceptable. It means that there is significant difference between the effect of salam leaf
decoction in pretest and posttest against blood glucose levels of DM tipe II.

Keywords : Blood glucose levels, DM type II patient, salam leaf
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PENDAHULUAN
DM adalah penyakit  gangguan

metabolik yang di tandai oleh kenaikan
gula darah akibat penurunan sekresi
insulin  oleh  sel  beta  pankreas  dan
atau  ganguan fungsi insulin (Depkes
RI, 2005). Glukosa adalah suatu gula
monosakarida, karbohidrat terpenting
yang digunakan sebagai sumber tenaga
utama dalam tubuh. Glukosa
merupakan prekursor untuk sintesis
semua karbohidrat lain di dalam tubuh
seperti glikogen, ribose dan
deoxiribose dalam asam nukleat,
galaktosa dalam laktosa susu, dalam
glikolipid, dan dalam glikoprotein dan
proteoglikan (Murray R. K. et al.,
2003). Menurut statistik dari studi
Global Burden of Disease WHO tahun
2004, Indonesia menempati peringkat
pertama di Asia Tenggara, dengan
prevalensi penderita sebanyak
8,426,000 jiwa di tahun 2000 dan
diproyeksi meningkat 2,5 kali lipat
sebanyak 21,257,000 penderita pada
tahun 2030 (WHO, 2009). Tingginya
angka kejadian serta pentingnya
penanganan secara tepat  terhadap
penyakit DM dan  komplikasi  yang
ditimbulkannya, maka  terapi  DM
harus dilakukan secara rasional baik
secara farmakologi maupun non
farmakologi.

Ketepatan terapi dipengaruhi proses
diagnosis, pemilihan terapi. pemberian
terapi, serta evaluasi terapi. Upaya
dalam mengontrol kadar gula darah
dapat menggunakan cara terapi
farmakologis dan nonfarmakologis.
Pengobatan yang diberikan  pada
pasien ini yang paling sering adalah
metformin dan glibenklamid (Andrew,
2005). Obat-obat ini  memiliki  efek
samping  seperti  sakit  kepala, pusing,
mual, diare, rasa tidak nyaman  di
abdomen, hipoglikemia  dan
anoreksia. Obat ini dikontraindikasikan
untuk  pasien yang  mempunyai

penyakit  hati  dan penyakit  ginjal.
Namun sudah banyak  penelitian  untuk
mengendalikan  kadar glukosa darah
dengan cara pengobatan alternatif
menggunakan bahan alam  seperti
tanaman herbal. Pengobatan ini
terbukti memiliki kualitas, aman,
murah, terjangkau, efisien dan
memiliki efek samping  yang minimal
(PERKENI, 2011). Salah satunya
adalah menggunakan daun salam
memiliki nama latin Syzygium
polyanthum (wight), tanaman  ini
tumbuh  di berbagai  daerah, baik di
daerah pegunungan maupun di dataran
rendah dan  banyak dikenal dengan
nama pohon salam (Santosa. 2005).

Kandungan kimia yang terdapat
pada daun salam adalah tannin,
flavonoid, minyak atsiri, sitral,
eugenol, seskuiterpen, triterpenoid,
steroid, lakton, saponin dan
karbohidrat. Selain itu, daun salam juga
mengandung  beberapa vitamin, di
antaranya vitamin C, vitamin A,
thiamin, riboflavin,  niacin, vitamin
B6, vitamin  B12  dan  folat. Diketahui
bahwa senyawa eugenol, tannin dan
flavonoid dalam daun salam dapatn
digunakan untuk menurunkan kadar
glukosa darah. Flavonoid yang
merupakan senyawa  polifenol  dapat
memberikan aroma  khas dan juga
mempunyai sifat sebagai antioksidan,
dimana flavonoid diyakini dapat
menurunkan  kadar  glukosa darah
seseorang (Aljamal, 2010).

Daun salam dapat di konsumsi
dengan cara dicuci menggunakan air
bersih sejumlah 7 lembar daun salam,
kemudian setelah dicuci direbus
menggunakan 3 gelas air bersih dan di
sisakan 1 gelas setelah dingin disaring,
dikonsumsi sehari 2x1 gelas
(Muhammad & Margareth, 2010).
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Berdasarkan hasil survey pada
tanggal 3 Maret 2016 di Klinik Graha
Amanah, terdapat 48 orang yang
menderita DM Type 2 mempunyai
gambaran gula darah sewaktu 80 %
tinggi. 30 orang sering mengikuti
kegiatan Prolanis dengan senam
diabetik tetapi masyarakat Kecamatan
Maos masih awam dengan pengobatan
tradisional seperti minum rebusan daun
salam untuk penyakit DM.

Berdasarkan uraian diatas maka
Peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh
Rebusan Daun Salam Terhadap
Penurunan Kadar Glukosa Darah Pada
Penyakit Diabetes Mellitus Tipe II di

Kecamatan Maos Kabupaten
Cilacap Tahun 2016”.

HASIL PENELITIAN
1. Karakteristik Penderita Diabetes Mellitus Tipe II Berdasarkan Usia dan Jenis

kelamin

Tabel 1 Karakteristik Penderita Diabetes Mellitus Tipe II Berdasarkan Usia
dan Jenis Kelamin Di Klinik Graha Amanah, Kecamatan Maos, Kabupaten

Cilacap Tahun 2016
No Variabel Kategori Frekuensi Presentase %

1 Usia 47-76 30 100
2 Jenis Kelamin Perempuan 22 73,3

Laki-Laki 8 26,7
Jumlah 30 100

2. Karakteristik Penderita Diabetes Mellitus Tipe II Berdasarkan Lama Menderita
Diabetes Mellitus, Kadar Glukosa Darah Pretest dan posttest

Tabel 2 Karakteristik Penderita Diabetes Mellitus Tipe II Berdasarkan
Lama Menderita Diabetes Mellitus, Kadar Glukosa Darah Pretest dan

posttest Di Klinik Graha Amanah, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap
Tahun 2016

3. Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas one sampel kolmogorov-
smirnov. Kriteria uji signifikasi (pv) > 0,05 maka data tersebut berdistribusi
normal dan sebaliknya (pv) < 0,05 data berdistribusi tidak normal (Ghozali,
2011)

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Dengan Menggunakan Kolmogorov-Smirnov

Kadar Glukosa
Darah

Nilai Kolmogorov-
Smirnov Pv Α Keterangan

Pre Test 0,168 0,168 > 0,05 Normal
Post Test 0,031 0,031 < 0,05 Tidak Normal

No Variabel F Min. Maks.

1 Lama Menderita DM(tahun) 30 1 15

2
Kadar Glukosa Darah
a. Pre test (%) 30 216 552
b. Post Test(%) 30 89 571
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Berdasarkan pada tabel 3 dapat
diketahui bahwa telah diperoleh hasil
nilai kemaknaan untuk dua kelompok
data > 0,05 dan < 0,05 dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa
distribusi kedua kelompok data adalah
normal dan tidak normal.

Tabel 3 Signifikasi pretest menunjukan
nilai 0,168 dengan terdistribusi normal
dan signifikasi postest menunjukan
nilai 0,031 dengan terdistribusi tidak
normal. Data yang normal akan diuji
menggunakan Uji t dan data yang tidak
normal diuji menggunakan Wilcoxon
signed rank test.

Tabel 4 Perbedaan Rata-Rata Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah Pada
Penderita Diabetes Mellitus tipe II Sebelum (Pre Test) dan Sesudah (Post

Test) Diberikan Rebusan Daun Salam Di Klinik Graha Amanah Desa
Karang Rena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap Tahun 2016

Variabel F Mean T Hitung Pv
Kadar Glukosa Darah
Sewaktu Pre-post

30 56,700 2,872 0,008

4. Hasil analisa bivariat menggunakan uji Wilcoxon signed rank test

Tabel 5 Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah Pada Penderita Diabetes
Mellitus tipe II Sebelum (Pre Test) dan Sesudah (Post Test) Diberikan
Rebusan Daun Salam Di Klinik Graha Amanah Desa Karang Rena,
Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap Tahun 2016

Test Statisticsb

Pretest – postest

Z -2.602a

Asymp. Sig. (2-tailed) .009

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

PEMBAHASAN
1. Umur

Penderita diabetes mellitus tipe
II yang menjadi responden adalah
yang berusia ≥ 45 th. Responden
dalam penelitian ini yaitu antara usia
47-76 tahun adalah 30 orang
(100%).

Berdasarkan hasil penelitian ini
menunjukan bahwa salah satu risiko
Diabetes Mellitus terjadi pada usia
lebih dari 45 tahun. Hal ini sesuai

dengan yang dikemukakan oleh
Soegondo, (2009).

Menurut Waspadji (2009),
faktor-faktor yang paling besar
asosiasinya yaitu dengan timbulnya
Diabetes Mellitus adalah faktor
kelompok umur, disusul oleh faktor
kelompok gemuk, dan baru faktor
lainnya yaitu kelompok sosial
ekonomi kaya dan kelompok dengan
pekerjaan yang sedikit memerlukan
tenaga.
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2. Jenis Kelamin Penderita diabetes
mellitus Tipe II Di Klinik Graha
Amanah Desa Karang Rena,
Kecamatan Maos, Kabupaten
Cilacap

Diketahui bahwa dari 30
penderita diabetes mellitus dalam
penelitian ini, terdapat sebagian
besar perempuan 22 orang (73,3%)
di bandingkan laki-laki 8 orang
(26,7%).

Prevalensi kejadian Diabetes
Mellitus pada perempuan lebih
banyak daripada laki-laki, hal ini
sesuai dengan yang dikemukakan
oleh Trisnawati, (2013), perempuan
lebih berisiko mengidap Diabetes
Mellitus karena secara fisik
perempuan memiliki peluang
peningkatan indeks masa tubuh
yang besar. Sindroma siklus bulanan
(premenstrual syndrome), pasca-
menopouse yang membuat distribusi
lemak tubuh menjadi mudah
terakumulasi akibat proses
hormonal, sehingga perempuan
berisiko menderita Diabetes
Mellitus.

Perempuan menurut Soegondo
(2009) sangat rentan sekali
mengalami tingkat stress sehingga
akan memacu peningkatan TIK
(Tekanan Intra Kranial) akan
mempengaruhi pula kerja kelenjar
endokrin khususnya sel alfa dan beta
(hormon yang mengatur
metabolisme).

3. Lama Waktu Menderita diabetes
mellitus Tipe II Di Klinik Graha
Amanah Desa Karang Rena,
Kecamatan Maos, Kabupaten
Cilacap

Berdasarkan variabel lama
menderita memiliki rata-rata 4,87
tahun, dengan lama menderita
termuda 1 tahun dan tertua 15 tahun.

Hal ini menunjukan bahwa
semakin lama seseorang menderita

penyakit diabetes mellitus, maka
semakin pula risikonya mengalami
komplikasi akitat masalah glukosa
darahnya. Penanganan yang baik
bisa mencegah terjadinya
komplikasi, atau semakin baik
dengan mengontrol glukosa tetap
stabil/normal maka semakin kecil
resikonya.(Komplikasi diabetes
mellitus, http://.com/komplikasi
diabetes-mellitus).

4. Kadar Glukosa Darah (KGD) pada
penderita DM Tipe II sebelum (Pre
Test) diberikan rebusan daun salam
Di Kecamatan Maos Kabupaten
Cilacap Tahun 2016.

Penderita diabetes mellitus
kadar glukosa darah pada penderita
diabetes mellitus sebelum (pre test)
diberi rebusan daun salam memiliki
rata-rata (mean) 329,03 mg/dl,
dengan kadar glukosa darah
terendah 216 mg/dl dan kadar
glukosa darah tertinggi 552 mg/dl.
Menurut Prawiro (2009), faktor-
faktor yang mempengaruhi
penurunan KGD yaitu ada beberapa
faktor yaitu olahraga/aktifitas fisik
ringan, diet/pola makan, usia, stress
dan edukasi/penyuluhan.

Faktor kedua yang
mengendalikan KGD adalah usia.
Menurut Soegondo (2008), DM tipe
II biasanya muncul pada usia lebih
dari 30 tahun. Usia lanjut yang
berkaitan dengan resistensi insulin
akibat kurangnya massa otot dan
perubahan vaskuler. Sama halnya
dengan usia, stress yang dialami
oleh penderita DM juga dapat
mengakibatkan peningkatan kadar
gula didalam darah. Pada DM tipe II
diduga bahwa stress dapat
memberikan pengaruh terhadap
pengendalian gula darah secara
langsung melalui hormonal atau
secara tidak langsung terganggunya
perawatan diri.
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Cara mengendalikannya adalah
dengan disiplin mengikuti langkah-
langkah pengelolaan DM.
Pemberian edukasi/penyuluhan,
yang perlu diperhatikan adalah
pengidap penyakit DM harus
memahami penyakitnya masing-
masing, sehingga tahu cara yang
tepat bagaimana mengatasi DM
(Kariadi, 2009).

5. Kadar Glukosa Darah (KGD) pada
penderita DM Tipe II sesudah (Post
Test) diberikan rebusan daun salam
Di Kecamatan Maos Kabupaten
Cilacap Tahun 2016.

Penderita diabetes mellitus
sesudah (post test) diberi rebusan
daun salam memiliki rata-rata
(mean) 272,33 mg/dl, dengan kadar
glukosa darah terendah 89 mg/dl
dan kadar glukosa tertinggi 571
mg/dl.

Daun salam merupakan
pengobatan herbal. Kandungan gizi
dalam 100 gram daun salam
diantaranya 400,00 energi, 57,00 zat
besi dan 8214,00 vitamin A
(Anonim, 2014). Kandungan  kimia
yang  terdapat pada daun salam
adalah tannin, flavonoid, minyak
atsiri,  sitral,  eugenol, seskuiterpen,
triterpenoid, steroid, lakton, saponin
dan  karbohidrat. Selain itu,  daun
salam  juga  mengandung  beberapa
vitamin, di antaranya vitamin C,
vitamin A, thiamin,  riboflavin,
niacin,  vitamin  B6, vitamin  B12
dan  folat.  Bahkan  mineral seperti
selenium  terdapatdi  dalam
kandungan  daun  salam (Hariana,
2011).

Diketahui bahwa  senyawa
eugenol,  tannin  dan flavonoid
dalam  daun  salam dapat digunakan
untuk  menurunkan  kadar glukosa
darah (Aljamal, 2010).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Uji statistik Uji t
Terdapat perbedaan yang signifikan
secara statistik antara kadar glukosa
darah sebelum (pretest) dan Setelah
(posttest) diberikan intervensi
perlakuan rebusan daun salam (pv =
0,008 < (α = 0,05), Sedangkan Hasil
Uji statistik Uji Wilcoxon Sign Rank
menunjukan perbedaan yang signifikan
secara statistik antara kadar sebelum
dan setelah diberikan intervensi
perlakuan rebusan daun salam (pv =
0,009 < (α =0,05).

Pemberian rebusan daun salam
dapat dijadikan terapi tambahan yang
dapat dikonsumsi oleh diabetesi untuk
mengontrol kadar glukosa darah.
Sedangkan peneliti selanjutnya
diharapkan dapat mengembangkan
lebih lanjut terhadap penelitian ini,
terutama mengenai deskripsi tentang
frekuensi pemberian rebusan daun
salam dan cara mengontrol pemberian
rebusan daun salam setelah diberi
perlakuan, selanjutnya sosialisasi
pemanfaatan rebusan daun salam
terhadap penurunan kadar glukosa
darah pada penderita DM Tipe II.
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FAKTOR - FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PASANGAN
USIA SUBUR DALAM PERENCANAAN KEHAMILAN

DI PUSKESMAS SUKAMERINDU

Ruri Maiseptya Sari
STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap
e-mail:rury_maiseptyasari@yahoo.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktoryang berhubungan dengan
pasangan usia subur  dalam perencanaan kehamilan di puskesmas sukamerindu. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh Pasangan Usia Subur berumur 15-49 tahun 2016 di
Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak
54 orang dengan sampel 54 orang. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan
kuesioner.Hasil Penelitiandari 54 orang terdapat 25,9 % yang primipara, 50 % yang
multipara dan 24,1 % grandemultipara. dari 54 orang terdapat 46,3 % ibu yang kurang
mendapatkan dukungan keluarga, 53,7 % ibu yang mendapatkan dukungan keluarga. dari
54 orang terdapat 35,2 % pasangan usia subur yang status sosial ekonomi rendah dan 59,3
% pasangan usia subur yang status sosial ekonomi menengah dan terdapat 5,6 %
pasangan usia subur yang  status sosial ekonomi tinggi. dari 54 orang terdapat 51,9 %
perencanaan kehamilan tidak sesuai dan 48,1 % perencanaan kehamilan sesuai
danhubungan paritas  dengan  perencanaan kehamilan pada pasangan usia subur di
Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu dengan kategori hubungan sedang.Ada
hubungan dukungan keluarga dengan  perencanaan kehamilan pada pasangan usia subur
di Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu dengan kategori hubungan sedang, ada
hubungan status ekonomi dengan  perencanaan kehamilan pada pasangan usia subur di
Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu dengan kategori hubungan sedang.

Kata Kunci :Paritas, Dukungan Keluarga, Status Ekonomi dan Perencanaan kehamilan.

Abstract
The purpose of this study is to determine factors who associated with childbearing couple
on planning of pregnancy at sukamerindu primary health care.Population in this study
were all the fertile couples 15-49 2016 at Sukamerindu Primary Health Care 2016.
Population in this study with the amount of 54 people. Collecting data in this study used
questionnaire.The results of the study of 54 people there were 25,9 % primipara, 50 %
multipar, and 24,1 % grandemultipara. From 54 people there werw 46,3 % mothers
withlackof support of family 53,7 % mothers with support of family from 54 people there
were 35,2 % childbearing couple low social economic  and 59.3 % childbearing couple
with midle social status and 5,6 % childbearing couple with high social status. From 54
people there were 51,9 % planning of pregnancyinappropriate and 48.1 % planning of
pregnancy appropriate. There is significant relationship between parity and childbearing
couple on panning of pregnancy at sukamerindu primary health care with moderate
category relationship. There is significant relationship between support family with
childbearing couple on planning of pregnancy at sukamerindu primary health care with
childbearing couple on planning of pregnancy at sukamerindu primary health care with
moderate category relationship. There is significant relationship between economic
status with childbearing couple on planning of pregnancy at sukamerindu primary health
care with moderate catagory relationship.

Keywords: Parity, Support Family, Economic status and Planning of Pregnancy
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PENDAHULUAN
Menurut Organisasi Kesehatan

dunia atau World Health Organization
(WHO) tindakan yang membantu
individu atau pasangan suami istri
untuk mendapatkan objek-objek
tertentu, mengetahui kelahiran yang
diinginkan ataupun menghindari
kelahiran yang tidak diinginkan,
mengatur interval diantara kehamilan,
mengontrol waktu saat kelahiran dalam
hubungan suami-istri, menentukan
jumlah anak dalam keluarga
(Anggraini, 2012).

Masalah pertambahan penduduk
yang tidak terkendali banyak dialami
oleh Negara berkembang termasuk
Indonesia. Berdasarkan dari hasil
estimasi jumlah penduduk indonesia
pada tahun 2014 sebesar 252.124.458
jiwa, yang terdiri atas 126.921.864 jiwa
penduduk laki-laki dan 125.202.594
jiwa penduduk perempuan (Kemenkes
RI, 2014).

Kesuburan merupakan ukuran
bagi seorang pria dan wanita untuk bisa
memiliki anak. Pasangan Usia Subur
(PUS) adalah pasangan suami-istri
yang terikat dalam perkawinan yang
sah, yang istrinya berumur antara 15
sampai dengan 49 tahun, karena
kelompok ini merupakan pasangan
yang aktif melakukan hubungan
seksual dan setiap kegiatan seksual
dapat mengakibatkan kehamilan
(Kemenkes RI, 2014).

Perencanaan kehamilan pada
kehamilan usia 18-25 tahun, pada
kehamilan dibawah usia 18 tahun
mempuyai risiko tinggi seperti bayi
lahir dengan berat badan rendah atau
ganguan kesehatan lainnya. Hampir
sama dengan Wanita hamil usia 20
tahunan banyak yang belum siap atau
terjadi kehamilan yang tak diinginkan
atau tak direncanakan. Sedangkan pada
usia 26-35 tahun adalah usia yang

paling tepat bagi wanita untuk
mempuyai anak. Di samping itu secara
finansial lazimnya mereka lebih
mampu daripada mereka yang lebih
muda. Risiko mengalami keguguran
pun sangat kecil. Wanita yang berusia
40 tahunan masih bisa sukses untuk
mengandung secara normal. Namun
sayang, kesuburan wanita di atas 35
tahun mulai menurun. Kehamilan dan
persalinan pada usia ini mempuyai
risiko yang lebih besar pada kesehatan
ibu dan bayinya (Indiarti, 2010).

Data Profil Dinas Kesehatan
Kota Bengkulu tahun 2014 pasangan
usia subur berjumlah 58.294 jiwa.
Secara absolut jumlah kematian ibu
yaitu sebanyak 9 orang dengan
demikian angka kematian ibu di Kota
Bengkulu pada tahun 2014 yaitu
sebesar 149 per 100.000 KH.
Sedangkan angka kematian neonatal
pada tahun 2014 sebanyak 11 per 1000
KH yang terdiri dari 17 orang.

Pada survey awal yang dilakukan
di Puskesmas Sukamerindu Kota
Bengkulu pada bulan Februari
pasangan usia subur berumur 15-49
tahun berjumlah 9 orang. Ditemukan 1
orang dengan paritas 1 orang anak,
mendapatkan dukungan dari keluarga
dan berpenghasilan katagori tinggi. 2
orang dengan paritas 2 orang anak,
mendapatkan dukungan dari keluarga
dan berpenghasilan dikategorikan
tinggi. Kemudian ditemukan 6 orang, 2
orang dengan paritas 1 orang anak dan
2 orang anak, tidak mendapatkan
dukungan dari keluarga dan
berpenghasilan dikategorikan rendah, 2
orang dengan paritas 3 orang anak
mendapatkan dukungan keluarga dan
berpenghasilan dalam kategori rendah.
Kemudian 2 orang  dengan paritas 4
orang anak, tidak mendapatkan
dukungan keluarga dan berpenghasilan
dikategorikan rendah.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan dilakukan di

Puskesmas Sukamerindu Kota
Bengkulupada bulan Juni 2016.
Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif dengan
pendekatan Cross Sectional. Populasi
dalam penelitian ini adalah pasangan
usia subur di Puskesmas Sukamerindu
adalah sebanyak 54 orang.
Pengambilan sampel dalam penelitian
menggunakan Teknik Accidental
Sampling. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini peneliti
menggunakan data sekunder dan data
primer, data sekunder. Teknik Analisis
Data menggunakan Analisis Univariat

dan analisis bivariate yang bertujuan
untuk mengetahui hubungan masing-
masing variabel dengan uji chi Square.
Untuk mengetahui keeratan
hubungannya digunakan uji statistic
Contingency Coefficient (C).

HASIL PENELITIAN
1. Analisis Univariat

Untuk mendapatkan gambaran
distribusi frekuensi dari variabel
independen (paritas, dukungan
keluarga dan status ekonomi) dan
variabel dependen (perencanaan
kehamilan) perencanaan kehamilan di
Puskesmas Sukamerindu Kota
Bengkulu.

Tabel 1
Gambaran Distribusi Frekuensi Perencanaan Kehamilan pada  Pasangan Usia

Subur di Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu

No Perencanaan Kehamilan Frekuensi Persentase (%)
1. Tidak Sesuai 28 51,9
2. Sesuai 26 48,1

Total 54 100,0

Berdasarkan tabel 1 bahwa dari 54
orang terdapat 51,9 % perencanaan

kehamilan tidak sesuai dan 48,1 %
perencanaan kehamilan sesuai.

Tabel 2
GambaranDistribusi Frekuensi Paritas pada Pasangan Usia Subur

di Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu
No Paritas Frekuensi Persentase (%)
1. Primipara 14 25,9
2. Multipara 27 50,0
3. Grandemultipara 13 24,1

Total 54 100,0

Berdasarkan tabel 2 bahwa dari 54
orang terdapat 25,9 % yang primipara,

50 % yang multipara dan 24,1 %
grandemultipara.
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Tabel 3
Gambaran Distribusi Frekuensi Dukungan Keluarga pada  Pasangan Usia

Subur di Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu
No Dukungan Keluarga Frekuensi Persentase (%)
1. Kurang Mendukung 25 46,3
2. Mendukung 29 53,7

Total 54 100,0

Berdasarkan tabel 3 bahwa dari 54
orang terdapat 46,3 % ibu yang kurang
mendapatkan dukungan keluarga, 53,7

% ibu yang mendapatkan dukungan
keluarga.

Tabel 4
Gambaran Distribusi Frekuensi Status Ekonomi Pada  Pasangan Usia Subur

di Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu
No Status Sosial Ekonomi Frekuensi Persentase (%)
1. Rendah 19 35.2
2. Menengah 32 59.3
3. Tinggi 3 5.6

Total 54 100.0

Berdasarkan tabel 4 bahwa dari 54
orang terdapat 35,2 % pasangan usia
subur yang status sosial ekonomi
rendah dan 59,3 % pasangan usia subur
yang status sosial ekonomi menengah
dan terdapat 5,6 % pasangan usia subur
yang  status sosial ekonomi tinggi.
2. Analisis Bivariat

Analisis ini dilakukan untuk
melihat adanya hubungan dengan
variabel independent dan variabel
dependent. Dalam penelitian ini
digunakan uji analisis data dengan
menggunakan uji statistik Chi-square.
Untuk melihat keeratan hubungan
digunakan uji contingency coefficient
(C).

Tabel 5
Tabulasi Silang AntaraParitas dengan Perencanaan Kehamilan pada Pasangan

Usia Subur di Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu

Berdasarkan tabel5 dapat dilihat
tabulasi silang antara Tabulasi silang
antaraparitas dengan perencanaan

kehamilan pada pasangan usia subur di
Puskesmas Sukamerindu Kota
Bengkulu. Ternyata dari 14 orang ibu

Paritas
Perencanaan Kehamilan

Total P C
Tidak Sesuai Sesuai

F % F % F %

7.431 0,024 0,348
Primipara 10 71,4 4 28,4 14 100
Multipara 9 33,3 18 66,7 27 100
Grandemultipara 9 69,2 4 30,8 13 100
Total 28 51,9 26 48,1 54 100
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dengan primipara terdapat 10 orang
(71,4%) yang perencanan kehamilan
tidak sesuai dan 4 orang (28,4 %) yang
perencanaan kehamilan sesuai.
Ternyata dari 27 orang ibu dengan
multipara terdapat 9 orang (33,3%)
yang perencanan kehamilan tidak

sesuai dan 18 orang (66,7 %) yang
perencanaan kehamilan sesuai.
Ternyata dari 13 orang ibu dengan
grandemultipara terdapat 9 orang (69,2
%) yang perencanan kehamilan tidak
sesuai dan 4 orang (30,8 %) yang
perencanaan kehamilan sesuai.

Tabel 6
Tabulasi Silang AntaraDukungan Keluarga dengan Perencanaan Kehamilan

pada Pasangan Usia Subur di Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu

Berdasarkan tabel6 dapat dilihat
tabulasi silang antara Tabulasi silang
antaradukungan keluarga dengan
perencanaan kehamilanpada pasangan
usia subur di Puskesmas Sukamerindu
Kota Bengkulu. Ternyata dari 25 orang
ibu yang kurang mendapatkan
dukungan keluarga terdapat 20 orang
(80,0%) yang perencanan kehamilan

tidak sesuai dan 5 orang (20,0%) yang
perencanaan kehamilan sesuai.
Ternyata dari 29 orang ibu yang
mendapatkan dukungan keluarga
terdapat 8 orang (27,6%) yang
perencanan kehamilan tidak sesuai dan
21 orang (72,4%) yang perencanaan
kehamilan sesuai.

Tabel 7
Tabulasi silang antarastatus ekonomi dengan perencanaan kehamilan
padapasangan usia subur di Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu

Berdasarkan tabel7 dapat dilihat
tabulasi silang antara Tabulasi silang
antarastatus sosial ekonomi dengan
perencanaan kehamilan pada pasangan
usia subur di Puskesmas Sukamerindu

Kota Bengkulu. Ternyata dari 19 orang
ibu dengan status ekonomi rendah
terdapat 16 orang (84,2%) yang
perencanan kehamilan tidak sesuai dan
3 orang (15,8 %) yang perencanaan

Dukungan
Keluarga

Perencanaan Kehamilan Total P C
Tidak Sesuai Sesuai

F % F % F %
Kurang 20 80,0 5 20,0 25 100 12.749 0,000 0,463
Mendukung 8 27,6 21 72,4 29 100
Total 28 51,9 26 48,1 54 100

Status Sosial
Ekonomi

Perencanaan Kehamilan Total
P C

Tidak Sesuai Sesuai
F % F % F %

13.673 0,001 0,449
Rendah 16 84,2 3 15,8 19 100
Menengah 10 31,2 22 68,8 32 100
Tinggi 2 66,7 1 33,3 3 100
Total 28 51,9 26 48,1 54 100
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kehamilan sesuai. Ternyata dari 32
orang ibu dengan status ekonomi
menengah terdapat 10 orang (31,2%)
yang perencanan kehamilan tidak
sesuai dan 22 orang (68,8 %) yang
perencanaan kehamilan sesuai.
Ternyata dari 3 orang ibu dengan status
ekonomi tinggi terdapat 2 orang
(66,7%) yang perencanan kehamilan
tidak sesuai dan 1 orang (33,3 %) yang
perencanaan kehamilan sesuai.

PEMBAHASAN
Berdasarkan tabel 5dapat dilihat

tabulasi silang antara Tabulasi silang
antaraparitas dengan perencanaan
kehamilapada pasangan usia subur di
Puskesmas Sukamerindu Kota
Bengkulu. Ternyata dari 14 orang ibu
dengan primipara terdapat 10 orang
(71,4%) yang perencanan kehamilan
tidak sesuai dan 4 orang (28,4 %) yang
perencanaan kehamilan sesuai.
Ternyata dari 27 orang ibu dengan
multipara terdapat 9 orang (33,3%)
yang perencanan kehamilan tidak
sesuai dan 18 orang (66,7 %) yang
perencanaan kehamilan sesuai.
Ternyata dari 13 orang ibu dengan
grandemultipara terdapat 9 orang (69,2
%) yang perencanan kehamilan tidak
sesuai dan 4 orang (30,8 %) yang
perencanaan kehamilan sesuai.

Hasil penelitian didapat dari 14
orang ibu dengan primipara terdapat
10 orang (71,4 %) yang perencanan
kehamilan tidak sesuai dan 4 orang
(28,4 %) yang perencanaan kehamilan
sesuai. Pada kehamilan primipara
umumnya direncanakan dan
dinantikan oleh pasangan usia subur
hal ini umumnya lebih disiapkan
karena pasangan usia subur dan
mempersiapkan diri sebacar mental
dan fisik dalam merencanakan
kehamilan, ibu merasa yakin untuk
menambah anak atau memiliki anak.

Hasil penelitian didapatkan
bahwah pada paritas yang primipara
yang lebih banyak tidak siap dalam
menghadapi kehamilan hal ini karena
salah satu faktor diantaranya.
Kebebasan pergaulan antar jenis
kelamin pada remaja, dengan mudah
dapat disaksikan dalam kehidupan
sehari-hari, khususnya di kota-kota
besar. Pernikahan pada usia remaja
pada akhirnya menimbulkan masalah.

Berdasarkan tabel 6dapat dilihat
tabulasi silang antara Tabulasi silang
antaradukungan keluarga dengan
perencanaan kehamilapada pasangan
usia subur di Puskesmas Sukamerindu
Kota Bengkulu. Ternyata dari 25
orang ibu yang kurang mendapatkan
dukungan keluarga terdapat 20 orang
(80,0%) yang perencanan kehamilan
tidak sesuai dan 5 orang (20,0%) yang
perencanaan kehamilan sesuai.
Ternyata dari 29 orang ibu yang
mendapatkan dukungan keluarga
terdapat 8 orang (27,6%) yang
perencanan kehamilan tidak sesuai dan
21 orang (72,4%) yang perencanaan
kehamilan sesuai.

Hasil penelitian didapatkan
bahwa pasangan usia subur yang
mendapatkan dukungan dalam
perencanaan kehamilan akan menjadi
lebih siap karena keluarga
memberikan informasi mengenai
kehamilan sehingga pasangan usia
subur lebih siap dalam menghadapi
kehamilan. Pasangan usia subur
mendapatkan pendampingan dari
keluarga tentang pelayanan kesehatan,
keluarga mendukung ibu dalam
perencanaan kehamilan, serta
mendukung dalam mencarikan solusi
pada pasangan usia subur.

Faktor-faktor yang
mempengaruhi dukungan keluarga
lainnya adalah kelas sosial ekonomi
orangtua. Kelas sosial ekonomi disini
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meliputi tingkat pendapatan atau
pekerjaan orang tua dan tingkat
pendidikan. Dalam keluarga kelas
menengah, suatu hubungan yang lebih
demokratis dan adil mungkin ada,
sementara dalam keluarga kelas
bawah, hubungan yang ada lebih
otoritas atau otokrasi. Selain itu orang
tua dengan kelas sosial menengah
mempunyai tingkat dukungan, afeksi
dan keterlibatan yang lebih tinggi
daripada orang tua dengan kelas sosial
bawah.

Berdasarkan tabel 7dapat dilihat
tabulasi silang antara Tabulasi silang
antarastatus sosial ekonomi dengan
perencanaan kehamilan pada pasangan
usia subur di Puskesmas Sukamerindu
Kota Bengkulu. Ternyata dari 19
orang ibu dengan status ekonomi
rendah terdapat 16 orang (84,2%)
yang perencanan kehamilan tidak
sesuai dan 3 orang (15,8 %) yang
perencanaan kehamilan sesuai.
Ternyata dari 32  orang ibu dengan
status ekonomi menengah terdapat 10
orang (31,2%) yang perencanan
kehamilan tidak sesuai dan 22 orang
(68,8 %) yang perencanaan kehamilan
sesuai. Ternyata dari 3  orang ibu
dengan status ekonomi tinggi terdapat
2 orang (66,7%) yang perencanan
kehamilan tidak sesuai dan 1 orang
(33,3 %) yang perencanaan kehamilan
sesuai.

Hasil penelitian didapatkan
bahwa status sosial ekonomi yang
menengah ke atas lebih siap dalam
mengadapi kehamilan. Hasil penelitian
didapatkan bahwa status sosial
ekonomi berhubungan dengan
perencanaan kehamilan karena
pasangan yang siap secara ekonomi
akan lebih siap dalam  merencanakan
proses perencanaan kehamilan.

Ada beberapa hal yang berkaitan
dengan kesiapan finansial,

diantaranyasumber keuangan.
Memiliki anak memang tidak murah.
Makanya, perlu merancang keuangan
keluarga sejak jauh-jauh hari. Disadari
atau tidak, anak ternyata
membutuhkan alokasi dana yang
cukup besar.Dana yang wajib
adainilah beberapa dana yang wajib
disiapkan sebagai calon orang tua,
yaitusaat hamilyaitu biaya
memeriksakan kehamilan,
pemeriksaan penunjang (laboratorium,
USG, dan sebagainya), serta
mengatasi penyakit bila ada saat
bersalinmeliputi biaya melahirkan
(secara normal atau operasi caesar),
“menginap” di rumah sakit pilihan,
obat-obatan, serta biaya penolong
persalinan.Setelah bayi lahirprioritas
keuangan keluarga jadi berubah dan
perlu memperhitungkan masa depan
anak

KESIMPULAN
1. Dari 54 orang terdapat 51,9 %

perencanaan kehamilan tidak sesuai
dan 48,1 % perencanaan kehamilan
sesuai

2. Dari 54 orang terdapat 25,9 % yang
primipara, 50 % yang multipara
dan 24,1 % grandemultipara.

3. Dari 54 orang terdapat 46,3 % ibu
yang kurang mendapatkan
dukungan keluarga, 53,7 % ibu
yang mendapatkan dukungan
keluarga.

4. Dari 54 orang terdapat 35,2 %
pasangan usia subur yang status
sosial ekonomi rendah dan 59,3 %
pasangan usia subur yang status
sosial ekonomi menengah dan
terdapat 5,6 % pasangan usia subur
yang  status sosial ekonomi tinggi.

5. Ada hubungan paritas  dengan
perencanaan kehamilan pada
pasangan usia subur di Puskesmas
Sukamerindu Kota Bengkulu
dengan kategori hubungan sedang.
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6. Ada hubungan dukungan keluarga
dengan perencanaan kehamilan
pada pasangan usia subur di
Puskesmas Sukamerindu Kota
Bengkulu dengan kategori
hubungan sedang.

7. Ada hubungan status ekonomi
dengan  perencanaan kehamilan
pada pasangan usia subur di
Puskesmas Sukamerindu Kota
Bengkulu dengan kategori
hubungan sedang.
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PENGARUH KOMBINASI TERAPI RELAKSASI NAFAS DALAM DAN
TERAPI MUROTALMELALUI MEDIA AUDIO TERHADAP SKALA

NYERI PASIEN POST OPERASI FRAKTUR DI RSUD CILACAP

Suharsini1 Dewi Prasetyani2* Sarwa3
1AKPER Serulingmas Cilacap

2,3 STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap
*e-mail: prasetyanidewi78@gmail.com

Abstrak
Nyeri post operasi dapat menimbulkanstress baik biologis maupun psikologis yang dapat
menghambat proses penyembuhan. Pemberian analgesik efektif untuk mengurangi nyeri
tetapi dapat memberikan efek samping seperti mual, muntah dan ketergantungan.
Pemberian terapi non farmakalogiseperti terapi relaksasi nafas dalam, terapi musik,
guided imagery terbukti efektif untuk mengurangi nyeri. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh kombinasi terapi relaksasi nafas dalam dan terapi murotal melalui
media audio terhadap skala nyeri pasien post operasi fraktur di Bangsal Bedah RSUD
Cilacap tahun 2016. Desain penelitian menggunakan desain quasi eksperimen dengan
menggunakan rancangan penelitian pretest-posttest without control group design
terhadap 58 orang pasien post operasi fraktur dengan metode consecutive sampling
dengan menggunakan Verbal Rating Scale. Analisis data menggunakan wilcoxon pair
test.Hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat perbedaan signifikan skala nyeri pasien
post operasi fraktur sebelum dan setelah diberikan kombinasi terapi relaksasi nafas dalam
dan terapi murotal melalui media audio (Z = 7,105, p = 0,000,  α = 0,05). Skala nyeri
pasien sebelum perlakuan sebesar 9.77 turun menjadi 6.98 setelah dilakukan perlakuan.

Kata Kunci : Post operasi fraktur, skala nyeri, terapi murotal, terapi relaksasi nafas
dalam

Abstract
Post operative pain can cause biological and psychological stress than can inhibit
healing process. Analgesics is effective for reducing pain but can provide side
effects such as nausea, vomiting and addiction.The results showed that non-
pharmacological therapies such as deep-breath relaxation, music therapy and
guided imagery therapy effective for reducing post operative pain. This study
aimed to determine the effect of combination of deep-breath relaxation therapy
and murotal therapy through audio media to the pain of post operavite fracture
patients in Surgical Ward of Cilacap Hospital 2016. Research design was quasi
experiment usingpretest-posttest without control group design. Sample size of 58
respondents were determined using a consecutive sampling technique. Data were
analysed using Wilcoxon pair test. The results showed a significant differenceof
pain scale of post operative fracture patients before and after given combination
of deep-breath relaxation and murotal therapy through audio media (Z = 7,105, p
= 0,000,  α = 0,05). Patient’s pain scale before treatment was 9.77 decreased to
6.98 after treatment.

Keywords: Deep-breath relaxation therapy, fracture postoperative, murotal
therapy, pain scale
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PENDAHULUAN
Fraktur merupakan kondisi yang

banyak ditemui pada trauma
muskuloskeletal. Fraktur dapat
disebabkan oleh pukulan langsung,
gaya meremuk, gerakan puntir
mendadak dan bahkan kontraksi otot
ekstrem. Meskipun tulang patah,
jaringan sekitarnya juga akan
berpengaruh, mengakibatkan edema
jaringan lunak,perdarahan ke otot dan
sendi, dislokasi sendi, ruptur tendo,
kerusakan saraf,dan kerusakan
pembuluh darah. Organ tubuh dapat
mengalami cedera akibatgaya yang
disebabkan oleh fraktur atau akibat
fragmen tulang(Smeltzer& Bare,
2009).

Penanganan pada pasien fraktur
bisa dilakukan dengan beberapa
prosedur salah satunya adalah
pembedahan. Akibat dari prosedur
pembedahan pasien akan mengalami
nyeri. Nyeri merupakan sensasi
ketidaknyamanan yang bersifat
individual. Klien merespon nyeri yang
dialaminya dengan beragam cara,
misalnya berteriak, meringis, dan lain-
lainOleh karena nyeri bersifat subjektif,
maka perawat mesti peka terhadap
sensasinyeri yang dialami klien (Potter
& Perry, 2006).

Nyeri ini pada dasarnya adalah
reaksi fisiologis karena merupakan
reaksiprotektif tubuh sebagai
mekanisme untuk menghindari
stimulus yang membahayakan tubuh.
Tetapi apabila nyeri tetap berlangsung
walaupun stimulus penyebab sudah
tidak ada, berarti telah terjadi
perubahan patofisiologis yang justru
dapat merugikan tubuh. Nyeri
semacam ini tidak saja menimbulkan
perasaan menderita, tetapi juga reaksi
stressyaitu merupakan rangkaian reaksi
fisik maupun biologis yangdapat
menghambat proses penyembuhan.
Oleh karena ituanalgesik yang efektif

sangat dibutuhkan pasien pasca
pembedahan supaya efekyang
merugikan bisa diminimalisir
(Rahmatsyah, 2008).

Pemberian obat analgesik dapat
memberikan efek samping seperti
mual, muntah dan ketergantungan,
sehingga pemberian terapi
komplementer untukmengatasi nyeri
post operasi secara berkesinambungan
sangat dibutuhkan padakondisi ini.
Penelitian mengurangi efek nyeri post
operasi yang bersifat non farmakologi
akhir-akhir ini semakin berkembang,
diantaranya adalah terapi relaksasi
nafas dalam dan terapi music (Sodikin,
2012).Hasil penelitian Patasik, Tangka
dan Rottie (2013) menunjukkan bahwa
teknik relaksasi nafas dalam dan
guided imagery terbuktiefektif dalam
menurunkan intensitas nyeri pada
pasien post operasi sectio caesarea.

Ilmu keperawatan memandang
manusia sebagai mahkluk yang holistik
terdiri dari mind, body and soul. Oleh
karena itu tindakan keperawatan yang
dilakukan hendaknya ditujukkan untuk
memenuhi ketiga hal tersebut salah
satunya dengan melakukan pendekatan
jiwa modern dan pendekatan aspek
religius yang disebut dengan terapi
psikoreligius. Terapi psikoreligius
merupakan salah satu bentuk
psikoterapi yang mengkombinasikan
pendekatan kesehatan jiwa modern dan
pendekatan aspek religius atau
keagamaan salah satunya adalah
murottal (mendengarkan bacaan ayat-
ayatsuci Al-Qur’an).

Terapi murottal merupakan terapi
alternatif untuk menurunkan nyeri post
operasi bagi pasien yang beragama
Islam. Hasil penelitian yang dilakukan
Ahmad Al-Qadhi, dimana hasil
penelitian tersebut menunjukkan hasil
positif bahwa mendengarkan ayat suci
Al- Quran memiliki pengaruh yang
signifikan dalam menurunkan



Seminar Nasional Kesehatan Profesi Ners STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap 2017
Management Communication In Health Team Collaboration

Of Giving High Alert For Patient Safety

100

ketegangan urat saraf reflektif (Aryanti,
Bahtiar & Albayani, 2013).

Penatalaksanaan nyeri akut
pasien post operasi yang beragama
Islam melalui bacaan Al-qurandapat
menstimulasi neuropeptide dan
stimulasi pengeluaran opioid
endogennatural. Keterlibatan pasien
post operasi dalam mengatasi nyeri
secara aktifmelalui rangsangan bacaan
Al-Quran dapat menurunkan
ketegangan sistem sarafdan membuat
relaksasi. Pemberian terapi bacaan Al-
Quran berdampak padaketenangan,
perubahan sel-sel tubuh dan menjadi
modalitas pilihan dalam memicuopioid
endogen serta sebagai kesembuhan
penyakit jasmani dan rohani (Sodikin,
2012).

Sehingga dengan
mengkombinasikan terapi relaksasi
nafas dalamdan terapi Murotal melalui
media audio diharapkan dapat lebih
menurunkan respon nyeri pada pasien
post operasi fraktur. Dengan menarik
napas dalam dan mengisi udara dalam
paru-paru dapat merelaksasikan otot-
otot skelet yang mengalami spasme
yang disebabkan oleh insisi (trauma)
jaringan pada saat pembedahan.
Relaksasi otot-otot ini akan
meningkatkan aliran darah ke daerah
yang mengalami trauma sehingga
menurunkan sensasi nyeri. Ditambah
dengan pemberian terapi bacaan Al-
Quran berdampak padaketenangan,
perubahan sel-sel tubuh dan menjadi
modalitas pilihan dalam memicu opioid
endogen untuk menurunkan nyeri.

Berdasarkan fenomena tersebut,
peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tentang pengaruh kombinasi
terapi relaksasi nafas dalam dan terapi
Murotal melalui media audio terhadap
respon nyeri pasien post operasi fraktur
di Bangsal Bedah RSUD Cilacap tahun
2016.

METODE PENELITIAN
Desain penelitian ini adalah quasi

experiment dengan menggunakan
rancangan rancangan penelitian
pretest-posttest without control group
design.Penelitian ini dilakukan di
bangsal bedah RSUD Cilacap.
Pengambilan data dilakukan pada
bulan September 2016 – Februari 2017.
Besar sampel 58 orang yang diseleksi
menggunakan teknik consecutive
sampling. Kriteria inklusi dalam
penelitian ini adalah pasien yang baru
pertama kali mengalami operasi, usia
20 – 60 tahun, kadar Hb 12 gr/dl –
14gr/dl, skala nyeri sedang hingga
berat dan beragama Islam.

Peneliti dibantu oleh 3 orang
asisten peneliti dan sebelumnya telah
dilakukan penyamaan persepsi.
Responden diukur skala nyerinya
setelah 6 jam mendapatkan terapi
analgesic menggunakan Verbal Rating
Scale (VRS) dengan pilihan skala 0 –
10. Responden yang mengalami nyeri
sedang hingga berat selanjutnya
diberikan terapi relaksasi nafas dalam
sebanyak 15 kali. Kemudian selama 15
menit responden mendengarkan terapi
murotal (Surat Ar Rahman) melalui
media audio MP3. Peneliti mengukur
kembali skala nyeri responden
menggunakan VRS. Intervensi
dilakukan selama 3 hari berturut-turut.

Analisis bivariat menggunakan
uji pairedt-test. Peneliti menganalisis
perbedaan skala nyeri responden
sebelum dan setelah pemberian terapi
relaksasi nafas dalam dan terapi
murotal.

HASIL PENELITIAN
Responden sebagian besar

berjenis kelamin laki-laki (67,2%),
berumur 41–60 tahun (51,7%),
berpendidikan SMA/SMK (62,1%) dan
mayoritas memiliki pekerjaan swasta
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(82,8%). Karakteristik responden
disajikan dalam tabel 1.

Hasil analisis univariat
menunjukkan rata-rata skala nyeri
responden sebelum dilakukan
intervensi adalah 9,7, dengan skala
terandah 9 dan tertinggi 10. Setelah
dilakukan intervensi, rata-rata skala
nyeri responden sebesar 6,9, dengan
skala terendah 6 dan skala tertinggi 8.

Hasil uji normalitas data
menunjukkan bahwa data berdistribusi
normal, sehingga analisis bivariat
dilakukan menggunakan uji paired
sample t-test. Hasil analisis
menunjukkan bahwa rata-rata skala
nyeri responden sebelum dilakukan
intervensi sebesar 9,7 dengan standar
deviasi 0,42, dan rata-rata skala nyeri
setelah dilakukan intervensi adalah 6,9
dengan standar deviasi 0,61. Hasil uji
statistic didapatkan nilai p value 0,001,
sehingga dsimpulkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan skala nyeri
pasien post operasi fraktur sebelum dan
setelah dilakukan terapi relaksasi nafas
dalam dan terapi murotal.
Tabel 1. Karakteristik Responden
No Karakteristik f %
1 Jenis kelamin:

a. Laki-laki
b. Perempuan

39
19

67,2
32,8

2 Umur :
a. 20 – 40 tahun
b. 41 – 60 tahun

28
30

48,3
51,7

3 Pendidikan :
a. SD
b. SMP
c. SMA/SMK

17
5
36

29,3
8,6
62,1

4 Pekerjaan :
a. Swasta
b. IRT

48
10

82,8
17,2

PEMBAHASAN
Pengalaman nyeri setelah post

operasi merupakan bagian yang harus
dihadapi pasien. Hal ini sesuai dengan
pendapat Potter danPerry (2010, h.
317) bahwa nyeri yang dialami oleh

pasien pasca pembedahan adalah nyeri
akut yang terjadi karena adanya luka
insisi bekas pembedahan. Nyeri akut
yang dirasakan oleh pasien pasca
operasi tersebut merupakan penyebab
stress, frustasi, dan gelisah yang
menyebabkan paienmengalami
gangguan tidur, cemas, tidak nafsu
makan, dan ekspresi tegang.

Skala nyeri yang dialami pasien
post operasi fraktur yaitu 9 dan 10
(nyeri berat dan sangat berat) sebelum
diberikan intervensu dapat
menyebabkan rasa cemas, tidak nafsu
makan, gelisah dan kurang tidur karena
rasa nyeri yang timbul, serta stres yang
akan berakibat memperlambat proses
penyembuhan. Keadaan ini sudah tentu
membuat pasien merasa sangat tidak
nyaman.

Setelah dilakukan intervensi
terapi relaksasi nafas dalam dan terapi
murotal, skala nyeri pasien mengalami
penurunan dan berdasarkan hasil
analisis terdapat perbedaan yang
signifikan skala nyeri sebelum dan
setelah intervensi. Hasil penelitian
sejalan dengan penelitian
Ayudianningsih dan Maliya (2009)
menyatakan distribusi nyeri yang
dialami responden sebelum dilakukan
terapi nafas dalam rata-rata adalah
nyeri hebat yaitu sebanyak 60% dan
sesudah menerima terapi sebagian
besar adalah nyeri ringan dan nyeri
sedang dimana masing-masing sebesar
45%.

Terdapatnya perbedaan skala
nyeri sebelum dan setelah intervensi
dapat disebabkan karena teknik
relaksasi nafas dalam dapat
mengendalikan nyeri dengan
meminimalkan aktifitas simpatik dalam
sistem saraf otonom dengan
merilekskan otot-otot skeletal. Teknik
relaksasi nafas dalam dapat
mengurangi rasa nyeri jika dilakukan
dengan benar yaitu pasien harus dalam
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keadaan nyaman, pikiran pasien harus
tenang dan lingkungan yang tenang.
Apabila pasien rileks, akan
meningkatkan kadar endorfin alami
tubuh yang berfungsi menghambat
transmisi impuls nyeri sepanjang saraf
sensoris dari nosiseptor saraf perifer ke
kornu dorsalis kemudian ke thalamus,
serebri dan akhirnya dapat menurunkan
intensitas nyeri.

Hal ini sesuai dengan pendapat
Brunner dan Suddarth (2010, h.234)
bahwa teknik relaksasi nafas dalam
adalah teknik yang dilakukan untuk
menekan  nyeri pada thalamus yang
dihantarkan ke korteks cerebri dimana
korteks cerebri sebagai pusat nyeri,
yang bertujuan agar pasien dapat
mengurangi nyeri selama nyeri timbul.
Adapun hal-hal yang perlu
diperhatikan saat relaksasi adalah
pasien harus dalam keadaan nyaman,
pikiran pasien harus tenang dan
lingkungan yang tenang. Suasana yang
rileks dapat meningkatkan hormon
endorphin yang berfungsi menghambat
transmisi impuls nyeri sepanjang saraf
sensoris dari nosiseptor saraf perifer ke
kornu dorsalis kemudian ke thalamus,
serebri, dan akhirnya berdampak pada
menurunnya persepsi nyeri.

Mendengarkan murotal al Qur’an
merupakan teknik distraksi dengan ayat
suci Al-Qur'an dengan menstimulasi
gelombang delta yang menyebabkan
pendengar dalam keadaan tenang,
tentram, rileks dan nyaman. Murotal
Al-Quran akan menghantarkan
gelombang suara, gelombang suara
akan mengubah pergerakan cairan
tubuh dan medan elektromagnetis pada
tubuh. Perubahan ini diikuti stimulasi
perubahan reseptor nyeri, dan
merangsang jalur listrik di substansia
grisea serebri sehingga terstimulasi
neurotransmitter analgesia alamiah
(endorphin, dinorphin) dan selanjutnya
menekan substansi P sebagai penyebab

nyeri. Endorfin dapat menimbulkan
hambatan prasinaptik dan hambatan
post sinaptik pada serabut nyeri
(nosiseptor) yang bersinap di kornu
dorsalis sehingga dapat mengurangi
nyerimelalui penghambatan
neurotransmitter nyeri.

Kombinasi dari pemberian terapi
relaksasi nafas dalam dan murotal al
Qur’an dapat menurunkan skala nyeri
karena mekanisme kedua terapi yang
bekerja di kelenjar thalamus. Kedua
terapi ini memiliki kesamaan yaitu
memberikan rasa nyaman, tenang dan
rileks sehingga dapat merangsang
pengeluaran endorphin yang dihasilkan
dari kelenjar pituitary yang bermanfaat
untuk mengurangi nyeri. Endorphin
merupakan opiate endogenous yang
berfungsi sebagai neurotransmitter, zat
ini dikeluarkan dari jalur analgesik
decendendan berikatan dengan
receptor opiate di ujung prasinaps
aferen, pengikatan ini menekan
substance peptide sehingga terjadi
penghambatan terhadap penyaluran
sinyal nyeri.

Hal ini sejalan dengan pendapat
Wahida (2015)  bahwa keadaan
psikologis yang tenang akan
mempengaruhi sistem limbik dan saraf
otonom yang menimbulkan rileks,
aman, dan menyenangkan sehingga
merangsang pelepasan zat kimia
gamma amino butric acid, enchepalin
dan beta endorphin yang akan
mengeliminasi neurotransmitter rasa
nyeri maupun kecemasan. Endorphin
adalah polipeptida yang mengandung
30 unit asam amino yang mengikat
pada reseptor opiat di otak dan
merupakan neurotransmiter yang
berinteraksi dengan neuron reseptor
morfin untuk mengurangi rasa sakit.
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KESIMPULAN
1. Pasien post operasi fraktur sebelum

diberikan kombinasi terapi
relaksasi nafas dalamdan terapi
Murotal melalui media audio
mempunyai skala nyeri rata-rata
9,7759 dengan skala nyeri terendah
9 dan tertinggi 10.

2. Pasien post operasi fraktur setelah
diberikan kombinasi terapi
relaksasi nafas dalamdan terapi
Murotal melalui media audio
mempunyai skala nyeri rata-rata
6,9828 dengan skala nyeri terendah
6 dan tertinggi 8.

3. Terdapat perbedaan yang signifikan
antara skala nyeri pasien post
operasi fraktur sebelum dan setelah
diberikan kombinasi terapi
relaksasi nafas dalam dan terapi
Murotal melalui media audio di
Bangsal Bedah RSUD
CilacapPeriode Desember 2016 –
Januari 2017 (Z = 7,105, p = 0,000,
α = 0,05).

SARAN
1. Bagi tempat pelayanan kesehatan

hendaknya dapat
mempertimbangkan penerapan
terapi non farmakkologi berupa
kombinasi terapi relaksasi nafas
dalam dan terapi Murotal sebagai
terapi komplementer untuk
menurunkan skala nyeri pada
pasien post operasi.

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat
melakukan penelitian sejenis
dengan menggunakan rancangan
penelitian pretest-posttest with
control group design sehingga
dapat dilihat lebih baik efektivitas
dari kombinasi terapi relaksasi
nafas dalam dan terapi Murotal.
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PENGARUH KOMPRES DINGIN TERHADAP PENURUNAN NYERI
PASIEN SAAT KANULASI (INLET AKSES FEMORAL) HEMODIALISIS

DI RSUD CILACAP
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Abstrak
Kanulasi merupakan prosedur yang menimbulkan rasa nyeri akibat insersi jarum yang
berukuran besar saat tindakan HD. Intervensi keperawatan untuk mengatasi nyeri dapat
dengan farmakologis dan non farmakologis. Intervensi non farmakologis yang sering
digunakan untuk mengatasi nyeri adalah kompres dingin. Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui pengaruh kompres dingin terhadap respon nyeri saat kanulasi (inlet akses
femoral) hemodialisis di RSUD Cilacap. Jenis penelitian ini quasi eksperimen, dengan
desain pre-post test. Tekhnik pengambilan sampel adalah total sampling, dengan besar
sampel 38 pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien laki-laki terbanyak
menjalani program hemodialisis, usia rata-rata 52 tahun, jumlah program HD rata-rata
110,50 dan terbanyak dengan tingkat kecemasan ringan.Skala nyeri pasien saat kanulasi
(inlet akses femoral) hemodialisis tanpa tindakan memiliki rata-rata 7,00 dan sebelumnya
diberikan tindakan kompres dingin, memiliki rata-rata 4,11. Ada perbedaan skala nyeri
yang bermakna antara sebelum pemberian kompres dingin dan setelah pemberian
kompres dingin saat kanulasi (inlet akses femoral) hemodialisis. Pasien HD perlu
diberikan tindakan kompres dingin sebelum kanulasi untuk mengurangi nyeri saat
kanulasi hemodialisis.

Kata kunci: Kompres dingin, Nyeri kanulasi, Hemodialisis

Abstract
Cannulation is a procedure which causes pain as a result of large-sized needles
insertion at the time of hemodialysis (HD). Nursing intervention for solving the
pain can be either pharmacology or nonpharmacology. Nonpharmacology
intervention which often used to reduce the pain is cold compress. This study was
undertaken to assess the effect of cold compress on the pain response in
cannulation (inlet access femoral) hemodialysis at the regional hospital (RSUD)
of Cilacap.The study used quasy experimental research with pre-post test design.
Total sampling technic was used to take the sample of the study with total sample
of 38 patients. We found that HD patients who performed HD most were male
with the age approximately 52 years old. The amount of HD programmes were
110.5 and most had low anxiety level. The pain scale of the patient in canulation
(inlet access femoral) hemodialysis with no treatment was 7.00 in average and
with the cold compress in the previous was 4.00 in average. There was a
difference significantly between the time before and after giving a cold compress
in canulation (inlet access femoral) hemodialysis (p value= 0.0001). HD patients
need to be given a cold compress before a cannulasion for reducing pain in
cannulation hemodialysis.

Keywords: cold compress, cannulation pain, hemodialysis
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PENDAHULUAN
Gagal Ginjal Kronik(GGK)

adalah suatu keadaan yang bersifat
progresif dimana ginjal mengalami
kehilangan fungsi yang bersifat
irreversible(Smeltzer and Bare, 2002;
Lewis, et al, 2011).Pasien gagal ginjal
di seluruh dunia dari tahun ke tahun
semakin meningkat. Angka kejadian
gagal ginjal di dunia secara global
mencapai lebih dari 500 juta orang dan
yang harus menjalani hidup dengan
hemodialisis (HD) mencapai 1,5 juta
orang. (Beverly & Akhemona, 2012;
Collins, 2008).

Kondisi di Indonesia, yang
berpenduduk sekitar 250 juta orang,
angka prevalensi gagal ginjal
diperkirakan 400/1 juta penduduk dan
angka insiden diperkirakan 100/1 juta
penduduk. Dari data tersebut berarti
terdapat sekitar 100.000 pasien gagal
ginjal (Saputra, 2014). Jumlah
penderita gagal ginjal di Indonesia
sekitar 150 ribu orang dan yang
menjalani HD 10 ribu orang (Baradero,
2008).

Menurut data yang diperoleh dari
RSUD Cilacap, sampai akhir bulan
Februari 2014, terdapat 105 orang
pasien rutin menjalani
hemodialisa.Sebanyak 48 pasien yang
melakukan terapi HD menggunakan
akses vaskuler untuk kanulasi di
femoral. Pasien rata-rata melakukan
hemodialisa seminggu 1 sampai 2 kali.

Hemodialisis merupakan suatu
proses yang digunakan pada pasien
dalam keadaan sakit akut dan
memerlukan terapi dialisis jangka
pendek atau pasien dengan penyakit
ginjal stadium terminal (End Stage

Renal Disease) yang membutuhkan
terapi jangka panjang atau permanen.
Proses hemodialisis memerlukan
pemasangan sebuah alat untuk
mendapatkan akses vaskuler yang akan
dihubungkan dengan mesin
hemodialisa. Tindakan tersebut disebut
kanulasi. (Smeltzer and Bare, 2002).

Kanulasi adalah suatu tindakan
memasukkan jarum melalui kulit
menuju  pembuluh darah (AV Shunt
atau Femoral) sebagai sarana untuk
menghubungkan antara sirkulasi
vaskular dan mesin dialisa selama
proses HD (Daugirdas, Blake & Ing,
2007). Kanulasi merupakan prosedur
yang menimbulkan masalah psikologis
berupa kecemasan dan fisik berupa rasa
nyeri akibat insersi jarum yang
berukuran besar saat tindakan HD
(Ball, 2005).

Prosedur kanulasi menyebabkan
kerusakan pada lapisan kulit dan juga
pembuluh darah. Keadaan tersebut
menyebabkan pelepasan substansi
kimia seperti histamin, bradikinin dan
kalium. Substansi tersebut
menyebabkan nociceptor bereaksi,
apabila nociceptor mencapai ambang
nyeri, maka akan timbul impuls saraf
yang akan dibawa oleh serabut saraf
perifer hingga transmisi saraf berakhir
di pusat otak, maka individu akan
mempersepsikan nyeri pada area
kanulasi (Perry & Potter, 2006).

Nyeri merupakan sensasi
subjektif, rasa tidak nyaman yang
berkaitan dengan kerusakan jaringan
baik aktual atau potensial, bersifat
protektif, menyebabkan individu
menjauhi suatu rangsangan yang
berbahaya, atau tidak memiliki fungsi,
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seperti pada nyeri kronik (Carpenito,
2007). Respon nyeri merupakan
pengalaman sensoris danemosional
individu yang tidak menyenangkan,
sebagai akibat kerusakan jaringan yang
bersifat potensial uataupun actual.
Pengkajian yang teliti dan tepat
diperlukan untuk mengetahui skala
nyeri agar dapat diatasi dengan
tindakan yang tepat (D’Arcy, 2007).

Numerical Rating Scale adalah
suatu alat ukur yang meminta pasien
untuk menilai rasa nyerinya sesuai
dengan level intensitas nyerinya pada
skala numeral dari 0 – 10. Angka 0
berarti “no pain” dan 10 berarti
“severe pain” (nyeri hebat). Menurut
Agency for Health Care Policy and
Research (AHCPR, 1992) menyatakan
bahwa skala ini paling efektif
digunakan saat mengkaji intensitas
nyeri sebelum dan setelah intervensi
terapetik. Skala yang
direkomendasikan menggunakan
ukuran 10 cm (Potter & Perry, 2006).

Dari studi observasi di RSUD
Cilacap pada akhir Februari 2014,
terhadap 15 pasien yang sedang
menjalani terapi HD shift pertama,
didapatkan data bahwa 100% pasien
merasakan nyeri saat kanulasi (inlet-
outlet) akses femoralwalaupun sudah
lebih dari 3 kali tindakan HD. Hasil
wawancara kepada 3 orang pasien yang
dilakukan HD, saat dilakukan kanulasi
oleh perawat didapatkan hasil bahwa
pasien merasa nyeri kanulasi HD
dengan skala nyeri pada akses outlet
berada pada rentang 4-5 dengan nilai
rata-rata 4,67 dan skala nyeri saat akses
inlet pada rentang 6-7 dengan nilai
rata-rata 6,3. Dalam melakukan

kanulasi perawat sudah melakukan
upaya pengontrolan nyeri untuk pasien
dengan meminta klien melakukan
relaksasi nafas dalam, sebelum dan
selama proses penusukan jarum di
daerah femoral.

Intervensi keperawatan untuk
mengatasi nyeri berbentuk
farmakologis dan nonfarmakologis.
Intervensi non farmakologis yang
sering digunakan untuk mengatasi
nyeri adalah masase kutaneus, terapi es
dan panas (aplikasi panas dan dingin),
teknik relaksasi dan distraksi,
akupuntur, deep breathing, imagery,
reiky, therapeutic touch, pemberian
nutrisi (Lewis, et al, 2011; D’Arcy,
2007; Movahedi, Rostami, Salsali,
Kelkhaee & Moradi, 2006).

Pemberian kompres dingin
dengan es dipandang efektif dalam
membantu mengendalikan nyeri,
stimulasi dingin pada kulit akan
menurunkan konduksi impuls serabut
syaraf sensoris nyeri, sehingga
rangsangan nyeri menuju hipotalamus
akan dihambat dan diterima lebih lama
(D’Arcy, 2007). Metode untuk
mengontrol nyeri dengan teknik
pemberian kompres es sebagai bentuk
stimulasi dingin dipandang sebagai
bentuk intervensi keperawatan yang
efektif dalam mengontrol nyeri pasien
saat kanulasi intravena.

Kompres es pada area kanulasi
selama 3 menit sebelum kanulasi
dilakukan terbukti efektif untuk
mengontrol respon nyeri pasien saat
kanulasi intravena (Movahendi,
Rostami, Salsali, Kelkhaee & Moradi,
2006).  Dari hasil penelitian bahwa
memberikan stimulasi dingin selama 10
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menit dengan kompres es yang
dibungkus sarung tangan karet di
daerah antara ibu jari dan jari telunjuk
pada daerah kontralateral tindakan
kanulasi HD, efektif untuk mengontrol
nyeri saat kanulasi HD dengan nilai P
0,001 (Sabitha, et al., 2008). Hasil
penelitian Arifiyanto (2013)
menyarankan bahwa intervensi
kompres dingin 10 menit sebelum
kanulasi perlu dilakukan untuk
mengontrol nyeri saat kanulasi outlet
hemodialisa.

Berdasarkan latar belakang
masalah tersebut diatas maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Pengaruh kompres
dingin terhadap penurunan nyeri pasien
saat kanulasi inlet akses femoralis
hemodialisis di RSUD Cilacap Tahun
2015”.

METODE
Jenis penelitian ini adalah quasi

eksperimen dengan desain “Pre Test
and Post Test Group Design”.

Pada penelitian ini yang menjadi
populasi target adalah seluruh penderita
GGK yang mendapatkan terapi
Hemodialisis dengan akses vaskuler
femoral di RSUD Cilacap tahun 2016.
Tekhnik yang digunakan dalam
pengambilan sampel adalah “Total
Sampling”dengan jumlah sampel
sebanyak 38 orang.

Pengumpulan data primer didapat
dengan mengukur tingkat kecemasan
sebelum dilakukan tindakan kanulasi
dengan menggunakan HARS.
Responden juga diukur skala nyeri
menggunakan NRS. Sebelum
pemberian kompres, responden

dilakukan pre test (diukur skala nyeri
saat kanulasi akses vaskuler di
femoral). Pertemuan berikutnya,
kelompok perlakuan pertama diberi
kompres dingin selama 3 menit, lalu
dilakukan kanulasi dan diukur skala
nyerinya (post test). Data sekunder
dalam penelitian ini diambil dari data
di Unit Hemodialisa Rumah Sakit
Umum Daerah Cilacap tentang biografi
responden (umur, jenis kelamin, jumlah
pelaksanaan HD)

Data dianalisis dengan analisis
univariat, dan bivariat. Analisis
univariat berupa distribusi responden
berdasarkan jenis kelamin, umur,
jumlah pelaksanaan HD, tingkat
kecemasan, skala nyeri tanpa tindakan,
skala nyeri setelah kompres dingin.
Langkah awal dilakukan uji normalitas
data untuk variabel nyeri. Setelah itu
ditentukan jenis uji statistik yang
sesuai. Uji statistik meliputi
membandingkan rata-rata skala nyeri
antara kelompok pretest dengan
posttest. Hasil uji normalitas  (Shapiro
Wilk) untuk variabel nyeri
menunjukkan bahwa data berdistribusi
tidak normal, sehingga uji statistik
yang digunakan adalah uji Wilcoxon.

HASIL
Hasil penelitian dijelaskan dalam

deskripsi di bawah ini.
Tabel 1.Distribusi Frekuensi Pasien

yang Menjalani Program Hemodialisis
Menurut Jenis Kelamindi RSUD

Cilacap tahun 2016 (n=38).
Jenis

Kelamin Jumlah Persentase

Laki-laki 21 55,3
Perempuan 17 44,7

38 100
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Dari tabel diatas dapat diketahui
bahwa jumlah responden laki-laki 21
orang (55,3%) dan perempuan 17 orang
(44,7%).

Tabel 2 Distribusi Pasien Yang
Menjalani Program Hemodialisis
Menurut Umur dan Jumlah HD di
RSUD Cilacap tahun 2016 (n=38)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan
bahwa responden yang dilakukan
kanulasi HD memiliki usia rata-rata 52
tahun, usia termuda 29 tahun dan usia
tertua 68 tahun. Responden memiliki
rata-rata jumlah pelaksanaan HD
110,50, jumlah tersedikit 3 kali dan
terbanyak 492 kali.
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Tingkat
Kecemasan Pasien Sebelum Kanulasi
Hemodialisis di RSUD Cilacap tahun
2016 (n=38)

Variabel

Intervensi Penelitian
Tanpa

Intervensi
Kompres

dingin
Frek % Frek %

Cemas Ringan 33 86,8 33 86,8
Cemas Sedang 5 13,2 5 13,2

Jumlah Total 38 100 38 100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan
bahwa 33 orang responden (86,8%)
menunjukkan mengalami kecemasan
ringan sebelum dilakukan kanulasi HD,
baik ketika tanpa intervensi, ketika
intervensi kompres dingin dan pada
intervensi napas dalam.

Tabel 4 Distribusi Nyeri Pasien Saat
Kanulasi Inlet Akses Femoral

Hemodialisis di RSUD Cilacap tahun
2016 (n=38)

Dari tabel 4 dapat dijelaskan
bahwa nilai rata-rata nyeri responden
saat kanulasi inlet akses femoral HD
tanpa intervensi 6,45 dengan nilai
tengah 7, skala nyeri terendah 4 dan
tertinggi 8.  Pada intervensi kompres
dingin rata-rata 4,11 dengan nilai
tengah 4, skala nyeri terendah 3 dan
tertinggi 6.
Tabel 5 Hasil Uji Wilcoxon’s Rank
Test Pada Variabel Nyeri Pasien Saat
Insersi HD Tanpa Intervensi dan
Setelah Intervensi Kompres Dingin di
RSUD Cilacap tahun 2016 (n=38)

Variabel pValue
Nyeri saat insersi HD  tanpa
intervensi & intervensi
kompres dingin

0.0001

Dari tabel diatas dapat dijelaskan
bahwa terdapat perbedaan skala nyeri
yang bermakna antara sebelum
pemberian kompres dingin dan setelah
pemberian kompres dingin.

PEMBAHASAN
Peasien dengan HD terbanyak

adalah laki-laki. Hal ini sejalan dengan
penelitian Pessoa dan Linhares (2015)
pasien HD dengan AVF terbanyak
berjenis kelamin laki-laki (56,7%).
Didukung penelitian Pranowo (2016)

Variabel Mean Median SD Min-
Max

Usia 49,79 52,00 11,586 29 – 68
Jumlah
HD 137,53 110,50 119,346 3 – 492

Variabel Mean Med SD Min-
Max

Nyeri saat kanulasi
outlet HD :
Tanpa intervensi
kompres dingin 6,45 7 0,97

8 4–8

Intervensi kompres
dingin 4,11 4 0,92

4 3–6
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pasien HD terbanyak adalah laki-laki
(80,4%).

Laki-laki mempunyai gaya hidup
merokok. Merokok merupakan faktor
resiko dari gagal ginjal. Merokok dapat
menyebabkan penebalan pada dinding
pembuluh darah dan mengakibatkan
terjadinya aterosklerosis. Keadaan
tersebut menjadikan jantung bekerja
lebih kuat untuk memompa darah ke
seluruh tubuh. Dengan demikian
menyebabkan peningkatan tekanan
darah atau hipertensi. Hipertensi
merupakan salah satu faktor yang dapat
menyebabkan kerusakan arteriola di
dalam ginjal. Tekanan tinggi dalam
pembuluh darah ini dapat
menyebabkan pecahnya arteriola ginjal,
sehingga terjadi kerusakan nefron
secara progresif yang pada akhirnya
terjadi gagal ginjal (Orth, 2002; Chang,
Daly & Elliott, 2006; Pranowo, 2016).

Usia pasien dengan HD memiliki
rata-rata 52 tahun dengan rentang usia
29-68 tahun. Hal ini sejalan dengan
penelitian Pessoa dan Linhares (2015)
pasien HD dengan AVF di RS Barao
de Lucena Brazil memiliki rata-rata
usia 55,4 tahun dengan rentang usia
32–83 tahun. Didukung penelitian
Lukman, Kanine dan Wowiling (2013)
usia terbanyak pada penderita GGK
yang dilakukan HD adalah 52 tahun.

Usia merupakan salah satu faktor
risiko yang menyebabkan terjadinya
Gagal Ginjal Kronik (GGK). Pada usia
lebih dari 40 tahun sudah mulai terjadi
proses penuaan atau degenerasi. Proses
penuaan tersebut dapat mempengaruhi
perubahan fungsi ginjal. Fungsi ginjal
akan menurun seiring dengan
peningkatan usia, karena pada usia

lebih dari 40 tahun akan terjadi proses
degenerasi berupa hilangnya beberapa
nefron (Schoolwerth, 2006; Siallagan,
2012; Fareed, Abd El-Hay, & El-Shikh,
2014).

Usia merupakan variabel penting
yang mempengaruhi nyeri, khususnya
anak dan lansia dalam mempersepsikan
nyeri. Usia dewasa akan lebih mudah
mempersepsikan nyeri yang
dialaminya. Usia dewasa lebih mudah
memahami nyeri dan prosedur yang
menimbulkan nyeri (Perry & Potter,
2006).

Pasien telah menjalani HD rata-
rata 110,5 kali, dengan rentang 3–492
kali. Sejalan dengan penelitian
Pranowo (2016) rata-rata pasien
melakukan HD 167 kali, dengan
rentang 12–889 kali. Didukung
penelitian Arifiyanto (2013) responden
rata-rata telah menjalankan HD di
RSUD Kraton Pekalongan sebanyak
152,75 kali, dengan standar deviasi
142,046, dengan jumlah tersedikit
tercatat 12 kali dan terbanyak 489 kali.
Dapat disimpulkan bahwa jumlah HD
yang sudah dilakukan memiliki rata-
rata lebih dari 100 kali.

Pasien telah memiliki banyak
pengalaman dalam melaksanakan HD,
namun masih merasakan nyeri. Sesuai
dengan konsep bahwa pengalaman
nyeri individu sebelumnya tidak selalu
berarti bahwa individu dapat menerima
nyeri dengan lebih baik, dan individu
yang memiliki pengalaman nyeri
kedepan semakin berat akan semakin
merasa takut. Individu yang belajar dari
pengalaman nyeri sebelumnya tidak
selalu berarti bahwa telah menerima
nyeri dengan lebih mudah pada
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pengalaman berikutnya. Tapi individu
yang telah berhasil mengatasi nyerinya,
akan lebih siap melakukan tindakan
untuk menghilangkan nyeri (Potter &
Perry, 2006, Smeltzer, Bare & Hinkle,
2010).

Tingkat kecemasan masing-
masing responden dalam dua kali
pengukuran didapatkan sama dimana
sebagian besar responden (86,8 %)
mengalami kecemaan ringan ketika
akan dilakukan kanulasi HD.
Tingginya proporsi tingkat cemas
ringan pada responden dapat
dipengaruhi oleh kurang memahami
terhadap kondisi penyakitnya. Keadaan
tersebut sesuai dengan konsep bahwa
kanulasi hemodialisis merupakan
prosedur yang menimbulkan masalah
psikologis berupa kecemasan dan fisik
berupa nyeri akibat insersi jarum yang
berukuran besar saat tindakan
hemodialisa (Ball, 2005).

Hal ini sesuai dengan penelitian,
dimana dijelaskan bahwa 70% pasien
yang telah lama menjalani hemodialisa,
mereka masih mengalami kecemasan.
Kondisi ini menjadikan hambatan
ketika mereka dilakukan perawatan
kesehatan, dimana mereka kurang
mampu mengenali gejala kesehatan
yang ditimbulkan akibat penyakitnya
dan bahkan mereka berhenti dari
program therapi (Feroze, Martin,
Patton, Zadeh, & Couple, 2010).

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ketika diberikan kompres es
sebelum dilakukannya kanulasi intlet
HD, skala nyeri responden menunjukan
rentang 3 sampai dengan 6 dengan rata-
rata skala nyeri 4. Data ini menunjukan
bahwa kompres dingin berpengaruh

terhadap upaya mengontrol nyeri saat
kanulasi intlet HD dibandingkan
dengan tanpa intervensi. Perbedaan
rata-rata nyeri kompres dingin (4) yang
lebih rendah dibandingkan tanpa
intervensi (7), membuktikan bahwa
pemberian kompres dingin
berpengaruh terhadap respon nyeri saat
kanulasi inlet HD.

Stimulasi dingin pada kulit yang
berada pada rentang 15°C sampai
45°Cakan menurunkan konduksi
impuls serabut syaraf sensoris nyeri,
sehingga rangsangan nyeri menuju
hipotalamus akan dihambat dan
diterima lebih lama (D’Arcy, 2007;
Perry & Potter, 2006). Keefektifan
kompres dingin tidak bergantung pada
stimulasi serabut A-delta, namun es
menurunkan konduksi velositas dari
serabut saraf nosiseptif, membuat
serabut tersebut tidak mampu
mentransmisikan sinyal nyeri ke
Medula Spinalis (Black & Hawks,
2014). Impuls dingin secara khusus
mempengaruhi polymodal nociceptive
reseptor serabut syaraf tipe C yang
bekerja lambat < 3 detik sampai
dengan disadari oleh seseorang.
Kompres dingin akan mengaktifkan
sistem thalamus untuk beradaptasi
apabila kulit terpaparkan suhu 28,7oC-
12,5oCC, respon homeostasis akan
berjalan lebih lambat pada suhu
tersebut (Craig, 2003).

Kompres dingin dapat
menurunkan kecepatan konduksi saraf
atau nerve conduction velocity (NCV)
dan penghambatan nosiseptor.
Perubahan NCV, terkait dengan
peningkatan ambang nyeri atau Pain
Threshold (PTH) dan toleransi nyeri
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atau Pain Tolerance (PTO). Nerve
Conduction Velocity secara signifikan
semakin berkurang bersamaan dengan
penurunan suhu kulit selama kompres
dingin. Terjadi pengurangan yang
setara dengan 0,4 m/s penurunan NCV
untuk setiap 1°C penurunan suhu kulit
(Algafly & George, 2007; Kumar &
Saha, 2011). Suhu kulit 13,5°C
diperlukan untuk mengurangi NCV
sebesar 10%, suhu kulit 15°C
diperlukan untuk menurunkan NCV
sebesar 17% dan suhu kulit 10°C
diperlukan untuk menurunkan NCV
sebesar 33% (Chesterton, Foster &
Ross, 2002).

KESIMPULAN
Berdasarkan dari penelitian ini,

maka dapat dibuat kesimpulan
semetara sebagai berikut:
1. Pasien laki-laki terbanyak menjalani

program HD, usia rata-rata 52,
jumlah program HD rata-rata 110,5
dan terbanyak dengan tingkat
kecemasan ringan.

2. Skala nyeri pasien saat kanulasi
(inlet akses femoral) HD tanpa
tindakan memiliki rata-rata 7,00
dengan rentang nyeri terendah 4 dan
tertinggi 8.

3. Skala nyeri responden saat kanulasi
(inlet akses femoral) HD yang
sebelumnya diberikan tindakan
kompres dingin, memiliki rata-rata
4,00 dengan rentang nyeri terendah
3 dan tertinggi 6.

4. Ada perbedaan skala nyeri yang
bermakna antara sebelum pemberian
kompres dingin dan setelah
pemberian kompres dingin saat
kanulasi (inlet akses femoral) HD.

5. Intervensi kompres dingin sebelum
kanulasi HD efektif dalam
menurunkan respon nyeri saat
kanulasi inlet HD.

Berdasarkan daripenelitian ini, maka
penulis mengajukan saran sebagai
berikut:
1. Pasien perlu diberikan sosialisasi

tentang tindakan kompres dingin
sebelum kanulasi HD untuk
menurunkan respon nyeri saat
kanulasi HD.

2. Perawat dapat menerapkan
intervensi kompres dingin sebelum
kanulasi HD pada pasien yang akan
dilakukan kanulasi HD.

3. Intervensi kompres dingin dengan
suhu    10-15°C selama 3 menit
sebelum tindakan kanulasi dapat
direkomendasikan pada tindakan
kanulasi pada akses femoral maupun
fistula (AVF) pasien dengan HD.
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APLIKASI SMARTPHONE: APLIKASI UNTUK MENINGKATKAN
INTERAKSI IBU DENGAN BIDANDALAM PEMANTAUAN

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK
Smartphone Apllication: Apllication to increase mothers interaction with midwife

in monitoring child growth and development.
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Abstrak
Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada anak dapat dilakukan secara

efektif dan efisien oleh orang tua dengan menggunakan media aplikasi berbasis internet.
Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penerapan aplikasi “Sahabat Ibu Balita”
terhadap interaksi ibu dengan bidan dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
anak. Metode penelitian menggunakan quasi eksperimental design dengan rancangan pre
and post test with control group design. Teknik pengambilan sampel menggunakan
probability sampling dengan metode cluster sampling, terpilih 53 responden
menggunakan buku kesehatan ibu dan anak dan 53 responden menggunakan aplikasi
“Sahabat Ibu Balita”. Pemberian perlakuan dilakukan selama satu bulan. Analisis statistik
menggunakan uji Wilcoxon dan Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan yang bermakna antara interaksi pretest dan interaksi posttest pada
kelompok intervensi (p value < 0,001), serta  ada perbedaan yang signifikan antara
interaksi posttest pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol (p value < 0,001).
Simpulan penelitian ini adalah penerapan aplikasi “Sahabat Ibu Balita” dapat
meningkatkan interaksi ibu dengan bidan dalam pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan anak serta dapat digunakan untuk melengkapi program pelayanan
posyandu.

Kata kunci: anak, aplikasi, interaksi, pertumbuhan, perkembangan

Abstrack
Monitoring of growth and development in children can be done effectively and efficiently
by parents by using internet-based application media. The purpose of this research is to
know the influence of application of "Sahabat Ibu Balita" to mother interaction with
midwife in monitoring growth and child development. The research method used quasi
experimental design with pre and post test design with control group design. Sampling
technique using probability sampling with cluster sampling method, selected 53
respondents using mother and child health book and 53 respondents use application
"Sahabat Ibu Balita". The treatment was administered for one month. Statistical analysis
using the Wilcoxon and Mann-Whitney tests. The results showed that there was a
significant difference between pretest interaction and posttest interaction in the
intervention group (p value <0.001), and there was a significant difference between the
posttest interactions in the intervention group and the control group (p value <0.001).
The conclusion of this research is application of "Sahabat Ibu Balita" can increase
mother interaction with midwife in monitoring growth and child development and can be
used to complete service program of posyandu.

Keywords: child, application, interaction, growth, development
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PENDAHULUAN
Pertumbuhan dan perkembangan

yang sehat pada awal kehidupan
memiliki pengaruh yang penting pada
kesehatan hidup anak
selanjutnya.Tumbuh kembang anak
berkorelasi dengan kepatuhan orangtua
dalam proses pemantauan tumbuh
kembang anaknya. Kepatuhan orangtua
dalam pemantauan tumbuh kembang
anak akan meningkat bila orangtua
sering berinteraksi dengan tenaga
kesehatan (Niven, 2008; Stevens, 1984)
Hasil Riskesdas (2013) menunjukan
sebanyak 34,3% orangtua tidak
melakukan pemantauan tumbuh
kembang (Dinas Kesehatan Republik
Indonesia, 2013). Interaksi
mempengaruhi tingkat kepatuhan
orangtua tehadap pemantauan tumbuh
kembang pada anak. Meningkatkan
interaksi profesional kesehatan dengan
klien adalah suatu hal penting untuk
memberikan umpan balik pada klien
setelah memperoleh infomasi tentang
kesehatan (Medical Council of Canada,
n.d.; Niven, 2008; Schmidt et al.,
2011). Interaksi untuk melakukan
konseling tumbuh kembang oleh bidan
dengan ibu menjadikan waktu yang
berharga untuk konseling yang akan
meningkatkan transfer pengetahuan
dan keterampilan oleh bidan kepada
ibu yang akhirnya akan menyebabkan
orangtua akan lebih dalam dalam
melakukan stimulasi tumbuh kembang
terhadap anak (Chib, 2010). Kurangnya
waktu interaksi untuk melakukan
konseling tumbuh kembang oleh bidan
dengan ibu menjadi kendala dalam
proses konseling tumbuh kembang
anak, disamping itu juga tidak
tersalurkannya informasi pengetahuan
dan keterampilan tumbuh kembang
anak kepada orangtua yang akan
menyebabkan orangtua kurang dalam
melakukan stimulasi tumbuh kembang
terhadap anak (Belsky et al., 1984;

Chib, 2010; Rowe, Garcia, Macfarlane,
& Davidson, 2002)

Keterlambatan pertumbuhan dan
perkembangan pada anak dapat
diketahui sejak dini dengan program
deteksi dini. Pendeteksiandini pada
anak harus dilakukan sedini dan
seakurat mungkin, sehingga apabila
ada penyimpangan dapat diketahui
lebih dini. Untuk tujuan pendeteksian
ini, cek up rutin anak dan analisis harus
dibuat secara hati-hati. Peran orangtua
baik ibu maupun ayah dalam
pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan anak sangat penting.
Sehingga perlu kerjasama antara
orangtua dan tenaga kesehatan untuk
menentukan keakuratan tumbuh
kembang anak (Glascoe & Dworkin,
1995). Data Riskesdas (2013)
menyebutkan bahwa status gizi balita
Indonesia menurut indikator BB/U
prevalensi berat kurang (gizi buruk dan
gizi kurang) secara nasional adalah
19,6 persen. Terjadi peningkatan
dibandingkan tahun 2010 sebesar
17,9% (Dinas Kesehatan Republik
Indonesia, 2013). Angka kejadian
gangguan perkembangan pada anak
diketahui sekitar 33,5% anak, dimana
22,1% anak mengalami gangguan
perkembangan dan 11,4% anak
mengalami perkembangan yang
meragukan (Petersen, Kube, Whitaker,
Graff, & Palmer, 2009). Gangguan
perkembangan pada anak di Indonesia
adalah keterlambatan atau gangguan
dalam perkembangan bicara 46,8% dan
perkembangan gerak yang terlambat
30,9% (Tjandrajani, Dewanti, Burhany,
& Widjaja, 2012).

Beberapa penelitian menyebutkan
hasil gangguan perkembangan pada
anak yang bervariasi antar daerah,
seperti prevalensi gangguan
perkembangan pada anak di Kabupaten
Bandung diketahui terdapat 9,78%
anak mengalami perkembangan yang
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meragukan, dengan nilai meragukan
motorik kasar sebanyak 6,17%,
motorik halus 0,65%, bicara dan
bahasa 4,54%, serta sosialisasi dan
kemandirian 2,92%. (Gunawan,
Fadlyana, & Rusmil, 2011). Tingginya
prevalensi gangguan perkembangan
yang disebabkan keterlambatan
perkembangan sebanyak 8,6%.
(Petersen et al., 2009) Beberapaanak
dapat mengalami keterlambatan
pertumbuhan dan perkembangan yang
memerlukan program penanganan
supaya bisa beradaptasi untuk bisa
mencapai tingkat perkembangan
diumurnya tersebut. (Chamidah, 2012;
Figueroa, 2006) Proses penanganan
perkembangan anak yang paling efektif
adalah memberikan pengalaman belajar
langsung kepada anak dan keluarga,
dengan durasi yang lebih lama, kualitas
yang tinggi, dan intensitas yang tinggi,
serta terintegrasi dengan keluarga,
tenaga kesehatan, gizi dan juga sistem
pendidikan. (Engle et al., 2007)
Pemantauan tumbuh kembang anak
sangat memerlukan partisipasi
keluarga, dengan deteksi dini oleh
orangtua dapat mengidentifikasi 1 –
6% anak yang mengalami gangguan
tumbuh kembang. Salah satu cara
deteksi dini pertumbuhan dan
perkembangan anak yang efektif dan
efisien dapat menggunakan media
aplikasi yang berbasis internet. (Bert,
Giacometti, Gualano, & Siliquini,
2014; De Onis, Wijnhoven, &
Onyango, 2004).

Penggunaan smartphone telah
menjadi hal penting bagi dunia
kesehatan.Penggunaan smartphone
sangat membantu dalam layanan
kesehatan, promosi kesehatan, dan
meningkatkan derajat kesehatan.
(Patrick, Griswold, Raab, & Intille,
2009) Seperti halnya penggunaan
aplikasi smartphone untuk pemantauan
tumbuh kembang anak bermanfaat

menyediakan informasi tentang
stimulasi pada anak, menyediakan
panduan dalam stimulasi tumbuh
kembang anak, mempermudah bidan
dalam memberikan konseling tumbuh
kembang anak, sertadalam
pendokumentasian tumbuh kembang
anak (Free et al., 2013). Penggunaan
media aplikasiuntuk pemantauan
pertumbuhan dan perkembangan anak
telah digunakan pada 178 negara.(De
Onis et al., 2004)Seperti pada tahun
2005 WHO menciptakan aplikasi
“WHO anthro” yang dapat digunakan
untuk menghitung status gizi dan
memantau perkembangan motorik
anak. (Anthro & Computers, n.d.). Di
Indonesia penggunaan dan
pengembangan aplikasi juga pernah
dilakukan, aplikasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah aplikasi
“Sahabat Ibu Balita”. Aplikasi
“Sahabat Ibu Balita” merupakan
aplikasi/software pada smartphone
berbasis android yang dibuat sebagai
alat bantu untuk memantau
pertumbuhan dan perkembangan anak.

METODE
Penelitian ini menggunakan quasi

eksperimental design dengan
rancangan pre andpost test with control
group design. Teknik pengambilan
sampel menggunakan probability
sampling dengan metode cluster
sampling (Dharma, 2011),
dilaksanakan diwilayah kerja
Puskesmas Babakan Sari Kota
Bandung periode bulan Oktober sampai
November 2016. Kriteria inklusi
penelitian meliputi: ibu dengan
anakbalita, ibu dan anak tinggal
serumah minimal 1 bulan, Ibu
mempunyai smartphone android versi
4.0.4 Ice Creem Sandwich (ICS).
Kriteria eksklusi meliputi: Ibu dan atau
bayi yang sedang sakit dan dilakukan
rawat inap.
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HASIL
Tabel 1 Karakteristik Responden

No Variabel Intervensi Kontrol
1 Umur

Mean (SD) 30,38 (1,91) 29,87 (2,29)
Median (Min-Max) 31 (26-34) 30 (25-34)
CI 95% 29,85-30,00 29,24-30,50

2 Pendidikan
SD 6 (11,3) 6 (11,3)
SMP 13 (24,5) 20 (37,7)
SMA 29 (54,7) 23 (43,4)
PT 5 (9,4) 4 (7,5)

3 Pendapatan
Rendah 26 (49,1) 36 (67,93)
Tinggi 27 (50,9) 17 (32,1)

4 Jumlah Anak
1 16 (30,2) 12 (22,6)
≥ 2 37 (69,8) 41 (77,4)

5 Status Bekerja
Bekerja 9 (17) 15 (28,3)
Tidak bekerja 44 (83) 38 (71,7)

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada
responden kelompok intervensi usia
tengah pada 31 tahun, usia termuda 26
tahun dan tertua 34 tahun, kelompok
kontrol usia tengah pada 30 tahun, usia
termuda 25 tahun dan tertua 34 tahun.
Responden sebagian besar

berpendidikan SMA, kelompok
intervensi sebagian besar memiliki
pendapatan kategori tinggi, sedangkan
kelompok kontrol sebagian besar
kategori rendah, sebagian besar
memiliki anak lebih dari satu, sebagian
besar tidak bekerja.

Tabel 2 Perbandingan Interaksi Sebelum dan Setelah Perlakuan
DISKUSI

No Variabel
Kelompok Nilai

pIntervensi
(n = 53)

Kontrol
(n = 53)

1 Interaksi pretest
Mean (SD) 34,64 (4,02) 34,79 (3,68) 0,752**
Median 34,00 34,00
Rentang 30-46 30-46

2 Interaksi posttest
Mean (SD) 42,98 (4,67) 34,53 (4,43) <0,001**
Median 44,00 34,00
Rentang 30-50 30-48
Perubahan pretest vs
postest (p-value) < 0,001* 0,114*

% kenaikan
(Median) 26,32% 0,00% < 0,001**
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Hasil penelitian menunjukkan
peningkatan skor interaksi, responden
memiliki skor interaksi yang lebih
tinggi setelah diberikan perlakuan
dibandingkan sebelum diberi
perlakuan. Pada kelompok intervensi
diketahui sebanyak 50,9% dengan
interaksi tinggi. Hasil penelitian
menunjukkan terdapat perbedaan yang
signifikan antara interaksi responden
sebelum dan setelah menggunakan
aplikasi “Sahabat Ibu Balita”. Hasil
penelitian juga menunjukkan terdapat
perbedaan interaksi setelah perlakuan
yang menerapkan aplikasi “Sahabat Ibu
Balita” dengan responden yang tidak
menerapkan. Hasil uji statistik
menunjukkan bahwa ada perbedaan
yang signifikan antara persentase
perubahan interaksi pada kelompok
intervensi dan kelompok kontrol.

Penelitian Kang & Jung (2014)
tentang penggunaan aplikasi m-health
di Korea dan Amerika menjelaskan
bahwa penggunaan aplikasi
meningkatkan interaksi antara
pengguna (user) dengan tenaga
pelayanan kesehatan (medical user)
(Kang & Jung, 2014). Penelitian Singh,
Wilkinson, & Braganza (2014)
menjelaskan tentang penggunaan
aplikasi untuk anak bahwa penggunaan
aplikasi akan meningkatkan interaksi
antara responden ibu dengan dokter
anak. Diketahui setelah menggunakan
aplikasi responden ibu berinteraksi
rata-rata terdapat lebih dari 3 kali
dalam satu hari. (Singh, Wilkinson, &
Braganza, 2014). Penelitian Silva,
Mouttham, & Saddik (2009) tentang
penggunaan aplikasi “Ubi Med”
terhadap kepatuhan pengobatan
menjelaskan bahwa penggunaan
aplikasi meningkatkan interaksi antara
pengguna (user pasien) dengan tenaga
pelayanan kesehatan (medical user),
dimana terdapat kolom interface pada
aplikasi yang dapat digunakan untuk

saling berkomunikasi baik
menggunakan teks maupun
menggunakan video antara pengguna
dengan tenaga pelayanan kesehatan.
(Silva, Mouttham, & Saddik, 2009)
Penelitian Carter, Burley, Nykjaer, &
Cade (2013) di Inggris tentang
penggunaan aplikasi m-health “My
Meal Mate” pada responden
menunjukkan intensitas interaksi yang
lebih tinggi dibandingakan yang tidak
menggunakan aplikasi m-health “My
Meal Mate” dalam program diit untuk
penurunan berat badan. (Carter, Burley,
Nykjaer, & Cade, 2013)

Dalam penelitian ini diketahui
bahwa dalam penelitian ini diketahui
pada kelompok intervensi umur
responden dalam rentang 31 tahun serta
sebagian besar memiliki anak lebih dari
2 sebanyak 69,8%, berpendidikan
mayoritas SMA. Pada umur 30-an
tahun merupakan usia yang matang, ibu
akan menyadari bahwa adanya kegiatan
posyandu sangat bermanfaat untuk
mengetahui tumbuh kembang balita,
sehingga akan terdeteksi lebih dini bila
ada gangguan atau kelainan pada
kesehatan balita. Serta pada usia ini,
sosok ibu lebih fokus pada
kesejahteraan dan pendidikan anak,
sehingga apabila ada permasalahan
dengan kondisi anak lebih
memungkinkan untuk bisa
dikonsultasikan dengan tenaga
kesehatan. Pada pendidikan menengah
atas dan yang lebih tinggi akan lebih
mampu mengkomunikasikan
permasalahan yang ada pada anak
kepada tenaga kesehatan, sehingga
akan lebih sering untuk berinteraksi
dengan tenaga kesehatan.

Dalam penelitian ini diketahui
pada kelompok intervensi sebanyak
54,7% menunjukan sebagian besar
responden berpendidikan SMA, pada
tingkat pendidikan tingkat menengah
atas dan yang lebih tinggi diketahui
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berperan penting dalam mempengaruhi
kemampuan seseorang untuk menerima
atau memahami suatu pengetahuan,
kemudian pemahaman seseorang
tersebut berdampak pada sikap
terhadap hal yang ada pada isi
pengetahuan tersebut. Seseorang yang
mempunyai tingkat pendidikan yang
lebih tinggi akan memberikan respon
yang lebih rasional dan juga lebih
mudah memahami tentang konsep-
konsep baru serta lebih mampu dalam
melakukan tindakan terkait
pengetahuan tersebut dibandingkan
pada mereka yang berpendidikan lebih
rendah.

Pada penelitian ini, pada ibu yang
menggunakan aplikasi “Sahabat Ibu
Balita” terdapat peningkatan interaksi
yang sangat signifikan disebabkan
kerena pada aplikasi tersebut terdapat
kolom konsul yang digunakan untuk
interaksi antara ibu dengan bidan pada
aplikasi “Sahabat Ibu Balita”, dimana
ibu dapat bertanya, berkonsultasi
dengan bidan terkait tumbuh kembang
anaknya. Serta ibu bisa melakukan
tanya jawab dengan bidan seputar
pertumbuhan dan perkembangan anak,
data pertumbuhan dan perkembangan
anak terintegrasi dengan bidan
sehingga bidan bisa melihat secara
keseluruhan balita yang ada di wilah
kerja bidan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan penelitian ini adalah

penerapan aplikasi “Sahabat Ibu
Balita” dapat meningkatkan interaksi
ibu dengan bidan dalam pemantauan
pertumbuhan dan perkembangan anak.
Penggunaan aplikasi “Sahabat Ibu
Balita” dapat digunakan untuk
melengkapi program pelayanan
posyandu untuk meningkatkan
interaksi ibu dengan bidan serta
meningkatkan kepatuhan dalam

pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan bayi.
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GAMBARAN EFEK PENGGUNAAN SITIKOLIN TERHADAP PERBAIKAN
NEUROLOGIS PADA PASIEN STROKE NON HEMORAGIK

DI RS X YOGYAKARTA

Tri Fitri Yana Utami1, Zullies Ikawati2, Abdul Gofir3

1STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap
2,3Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

e-mail: trifyu09@gmail.com

Abstrak
Stroke menjadi  penyebab utama kelima kematian, setelah penyakit jantung, kanker,

penyakit pernapasan bawah kronis, dan cedera yang tidak disengaja/kecelakaan. Manifestasi
klinik penyakit stroke yang paling sering terjadi adalah kerusakan neurologis. Terapi untuk
memulihkan fungsi neurologis salah satunya dengan pemberian neuroprotektan, sitikolin.
Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan retrospective
cohort study. Data diambil dari rekam medik selama periode Januari 2015-Desember 2015 di
RS X Yogyakarta. Data  dianalisis dengan  menggunakan uji Chi-square dan uji alternatifnya
yaitu uji Fisher. Sebanyak 89 subjek terkategori dalam kelompok terapi sitikolin. Rerata lama
rawat inap terapi sitikolin adalah 7,47±2,474 hari dan  perubahan nilai Barthel Indexyaitu
5,45±4,813; p≥0,05). Kesimpulan penelitian ini adalah penggunaan neuroprotektan sitikolin
memiliki manfaat dalam  perbaikan neurologis pada pasien stroke non hemoragik di RS X
Yogyakarta.

Kata Kunci : Sitikolin, Lama Hari Rawat Inap, Modified Barthel Index

Abstract
Stroke become the fifth major cause of death, after heart disease, cancer, chronic lower
respiratory diseases and unintentional injuries/accidents. Clinical manifestations stroke is
the most common neurological damage. Therapies to restore neurological function one of
them by neuroprotective agent, citicoline. This study was conducted using an analytical
observational design with retrospective cohort design. The data were taken from medical
records during January 2015-December 2015 at RS X Yogyakarta. Data were analyzed with
bivariate analysis using Chi-square test and Fisher's exact test is an alternative test. Total of
89 subjects categorized in the citicoline therapy group. The mean of length of stay in
citicoline  therapy  was 7,47±2,474 ; p≥0,05 and the mean of Barthel Index scale changes
citicoline therapy was 5,45±4,813. The use of citicoline therapy has benefits on neurological
improvement in patients with non hemorragic stroke in the RS X Yogyakarta.

Keyword : Citicholine, Length of Stay, Modified Barthel Index
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PENDAHULUAN
Perubahan pola hidup akibat

modernisasi dan globalisasi cenderung
meningkatkan risiko terjadinya penyakit
vaskular seperti stroke (Nufus, 2012).
Stroke menjadi  penyebab utama kelima
kematian di Amerika Serikat, setelah
penyakit jantung, kanker, penyakit
pernapasan bawah kronis, dan cedera
yang tidak disengaja/kecelakaan
(Mozaffarian dkk., 2015). Tujuan
pengobatan stroke akut adalah secara
terus menerus mengurangi gejala-gejala
neurologis, menurunkan mortalitas dan
morbiditas, mencegah terjadinya
komplikasi sekunder pada anggota gerak
dan disfungsi neurologi serta mencegah
kekambuhan stroke (Fagan, 2015).
Terapi untuk memulihkan fungsi
neurologis salah satunya dengan
pemberian neuroprotektan yang bertujan
meningkatkan kemampuan kognitif
dengan meningkatkan kewaspadaan dan
mood , meningkatkan fungsi memori,
menghilangkan kelesuan dan pening.
Contoh neuroprotektan yang sering
digunakan antara lain adalah sitikolin
dan pirasetam (Ikawati, 2011).

Berbagai penelitian telah banyak
dilakukan untuk mengetahui efektifitas
sitikolin terhadap pasien stroke.Sitikolin
yang penggunaan sebagai neuroprotektor
telah banyak dilakukan penelitian terkait
efektifitasnya. Dalam sebuah meta
analisis pemberian sitikolin pada pasien
stroke iskemik 24 jam setelah serangan
menunjukkan hasil bahwa tingkat
pemulihan pasien yang diberikan
sitikolin 2000 mg dalam sehari adalah

38% lebih tinggi dibandingkan dengan
kelompok placebo (Ustrell, 2007),
selanjutnya suatu penelitian yang
dilakukan di Korea dengan tujuan untuk
mengetahui efektifitas dan keamanan
sitikolin oral (500-4000 mg) pada pasien
3.736 pasien stroke iskemik akut
(kelompok awal) dan lebih dari 24 jam
setelah serangan pada 455 pasien
(kelompok akhir) selama minimal 6
minggu dengan hasil terjadi peningkatan
fungsi neurologis (P<0,05) tanpa
masalah keamanaan yang signifikan
(Cho dan Kim, 2009).

Peneliti ingin meneliti manfaat
terapi sitikolin tunggal terhadap
perbaikan neurologis pada pasien stroke
non hemorragik di RSX Yogyakarta.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian
observasional analitik dengan rancangan
retrospective cohort study. Subjek
penelitian adalah pasien stroke non
hemorragik yang mendapat terapi
sitikolin tunggal. Pengambilan sampel
dilakukan secara consecutive sampling.
Kemudian dilakukan pengamatan untuk
mengetahui efektifitas outcome
perbaikan fungsi neurologis dengan
menggunakan skala Modified Barthel
Index dan lama rawat inap. Data
ditelusuri secara retrospektif melalui
rekam medik selama periode Januari
2015-Desember 2015. Data karakteritik
pasien dianalisis dengan menggunakan
analisis deskriptif dan uji Chi-Square
serta uji Fisher sebagai uji alternatifnya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Dasar Subjek

Penelitian
Karakteristik dasar subyek dalam

penelitian ini meliputi umur, jenis
kelamin, merokok, IMT (Indeks massa
tubuh), hipertensi, diabetes melitus,
dislipidemia, gangguan fungsi jantung,
TDS (tekanan darah sistolik), frekuensi
nadi, RR (Respiratory Rate), suhu, GDS
(gula darah sewaktu), klirens kreatinin,
kolesterol total, LDL (low-density
lipoprotein),trigliserid dan HDL (high-
density lipoprotein)

Karakteristik dasar subyek
penelitian diperoleh melalui analisa
deskriptif dan Chi-square test dengan
memasukkan 89 pasien yang memenuhi
kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil

analisa deskriptif memperlihatkan bahwa
karakteristik berdasarkan umur yang
paling banyak berumur lebih dari 50
tahun ( 77,52%), proporsi laki-laki lebih
besar pada perempuan yaitu
sebesar59,55% untuk laki-laki dan
40,45% untuk perempuan). Pada
penelitian ini menunjukkan bahwa
sebagian besar pasien stroke tidak
obesitas. Persentase subyek dengan
riwayat hipertensi yaitu 65,17% dan
subyek dengan diabetes melitus lebih
sedikit daripada kelompok hipertensi
yaitu49,44%.

Karakteristik pasien dislipidemia
pada kelompok sitikolin yaitu 23 dari 89
subyek. Subyek dengan gangguan fungsi
jantung pada kelompok sitikolina dalah
11,23%.

Tabel 1. Karakteristik Pasien Stroke di Bangsal Rawat Inap RS X Yogyakarta
Periode Januari 2015 – Desember 2015

Karakteristik

Sitikolin
n(%)

Rerata ± SB
(n=89)

Usia
≥50
<50

69 (77,52)
20 (22,47)

Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan

53 (59,55)
36 (40,45)

Perokok Aktif 14 (15,73)
Riwayat penyakit
Hipertensi
DM
Gangguan Jantung
Hiperlipidemia

58 (65,17)
44(49,44)
10(11,23)
23(25,84)

IMT (kg/m2) 22,80 ± 1,93
TDS (mmHg) 146,52 ± 29,43
Frekuensi Nadi
(x/menit)
RR (x/menit)

81,70 ± 12,80

20,1 ± 2,34
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Suhu (Celcius) 146,52 ± 29,43
GDS (mg/dL) 159,56 ± 69,08
Klirens Kreatinin 0,93 ± 0,27
Kolesterol total (mg/dL) 187,89 ± 71,373
Kolesterol LDL (mg/dL) 121,88 ± 47,34
Kolesterol HDL (mg/dL) 46,06 ± 14,54
Trigliserid 133,15 ± 67,00

Keterangan: TDS=tekanan darah sistolik, GDS=gula darah sewaktu, LDL=low-density lipoprotein,
HDL=high-density lipoprotein, IMT= indek massa tubuh, DM=diabetes mellitus, RR=respiration rate

Tabel 2. Nilai Perubahan Skala Modified Barthel Index Pada Awal Masuk Rumah
Sakit (Sebelum) dan Saat Keluar Rumah Sakit (Sesudah) Mendapatkan
Terapi Sitikolin pada pasien Stroke Non Hemorgik di RS X Yogyakarta

Obat Rerata ± SDBarthel
Index

Signifikansi
perubahan

Perubahan Nilai
Barthel Index Sitikolin (n=89) 5,45±4,813 p=0,444

Tabel 3. Lama Rawat Inap di Rumah Sakit Pasien Stroke Non Hemoragik  di RS X
Yogyakarta

Luaran
Kelompok

Sitikolin Tunggal(n=89)
Rerata±SB, median (min-maks)

Lama rawat inap di
rumah sakit

7,47±2,474
(4-18)
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2. Evaluasi Perbaikan Neurologis dan
Lama Rawat Inap Pasien Stroke

Rerata perubahan skala Barthel
Index di rumah sakit kelompok terapi
yang diberikan sitikolin tunggal yaitu
5,45±4,813. Hal ini menyatakan bahwa
terjadi perbaikan neurologis pada pasien
setelah diberikan sitikolin tunggal yang
ditandai dengan peningkatan nilai Bathel
Index. Maka dari itu dapat dikatakan
bahwa penggunaan neuroprotektor
sitikolin memiliki manfaat dalam
perbaikan neurologis pada pasien stroke
non hemoragik di RS X Yogyakarta.
Selain penggunaan neuroprotektor,
perbaikan dan perburukan kondisi pasien
stroke juga dipengaruhi oleh faktor lain.
Hal ini diduga disebabkan karena
perbedaan proporsi penggunaan obat
standar terapi stroke non hemoragik
ataupun obat pendukung lainnya.

Rerata lama rawat inap di rumah sakit
kelompok terapi yang diberikan sitikolin
tunggal yaitu 7,47±2,474 hari. Hasil
penelitian ini serupa dengan studi RCT
(Randomized Control Trial) yang diikuti
1372 pasien secara acak, 789 menerima
sitikolin dan 583 menerima placebo
dengan hasil bahwa pemulihan dalam
waktu 3 bulan 25,2% pada pasien
sitikolin dan 20,5% pada pasien plasebo
(Davalos dkk., 2002). Dalam sebuah
meta analisis pemberian sitikolin pada
pasien stroke iskemik 24 jam setelah
serangan menunjukkan hasil bahwa
tingkat pemulihan pasien yang diberikan
sitikolin 2000 mg dalam sehari adalah
38% lebih tinggi dibandingkan dengan
kelompok placebo (Ustrell, 2007).

KESIMPULAN
Penggunaan neuroprotektorsitikolin
memiliki manfaat dalam perbaikan
neurologisdi RS X Yogyakarta.
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SARAN
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
tentang efektivitas neuroprotektan
sitikolin dibandingkan dengan
neuroprotektan lainnya dengan kondisi
baseline awal yang seimbang pada
masing-masing kelompok.
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PERILAKU PROMOSI KESEHATAN PADA ORANG DEWASA TUA
DENGAN HIPERTENSI DI KOTA BENGKULU, BENGKULU,

INDONESIA

Vike Pebri Giena
STIKES Tri Mandiri Sakti

e-mail: vikegiena@yahoo.com

Abstrak
Hipertensi adalah penyakit yang paling umum dari penyakit tidak menular yang telah
diakui sebagai masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia terutama di negara-negara
berkembang. Komplikasi hipertensi mencapai 9,4 juta kematian di seluruh dunia setiap
tahun (WHO, 2013a). Tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan
perilaku promosi kesehatan di kalangan orang dewasa yang lebih tua dengan hipertensi di
Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia.Desain Cross Sectional digunakan dalam penelitian
ini. Sebanyak 333 orang dewasa yang menderita hipertensi, berusia 60 tahun ke atas
direkrut. Sampel di ambil dengan multi stage acak untuk pemilihan sampel, dan
dilakukan di Puskesmas di kota Bengkulu dengan menggunakan pertanyaan wawancara
terstruktur. Koefisien korelasi point-biserial, korelasi Spearman, dan koefisien korelasi
Pearson digunakan untuk menganalisis data.Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan,
pendidikan, dan pengetahuan, secara signifikan terkait dengan perilaku promosi
kesehatan. Sementara itu, jenis kelamin, usia, dan komorbiditas tidak terkait secara
signifikan dengan perilaku promosi kesehatan.Sebagai kesimpulan, tingkat perilaku
promosi kesehatan yang lebih baik dapat dicapai dengan peningkatan pendapatan,
pendidikan, dan pengetahuan.

Kata Kunci: Perilaku promosi kesehatan, hipertensi, orang dewasa yang lebih tua

Abstract
Hypertension is the most common diseases of non-communicable disease that has been
recognized as a public health problem in worldwide especially in the developing
countries. The complications of hypertension account for 9.4 million deaths worldwide
every years (WHO, 2013a). Purpose to identify the factors relating health promoting
behaviors among older adults with hypertension in Bengkulu City, Bengkulu, Indonesia.
Design a Cross Sectional design was used. A total of 333 older adults with hypertension,
aged 60 years and over were recruited. Multi-stage random sampling were employed for
sampling selection were conducted in health center in Bengkulu city using structured
interview question. Point-biserial correlation coefficients, Spearman correlation, and
Pearson’s correlation coefficients were used for analyzing data.The result showed that
income, education, and knowledge, were significantly associated with health promoting
behaviors. Meanwhile, gender,age, and comorbidity were not significantly associated
with health promoting behaviors. In conclusion, the better level of health promoting
behaviors can be reached by increased of income, education, and knowledge.

Keywords: Health promoting behaviors, hypertension, older adults
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PENDAHULUAN
Hipertensi adalah penyakit tidak

menular yang sangat umum terjadi
yang telah dikenal sebagai masalah
kesehatan masyarakat di seluruh dunia
terutama di negara-negara berkembang.
Hipertensi merupakan salah satu
penyebab utama penyakit
kardiovaskular yang pada umumnya
menyebabkan komplikasi
berat.Hipertensi dapat didiagnosis bila
tekanan darah sistolik (BP) ≥140mmHg
dan tekanan darah diastolik ≥90mmHg.
Hipertensi yang tidak terkontrol akan
menyebabkan komplikasi serius dan
menjadi faktor risiko penyakit
kardiovaskular dan ginjal (Apple et al.,
2006).

Prevalensi hipertensi paling
mengancam pada orang dewasa yang
lebih tua, dengan lebih dari separuh
orang berusia 60 sampai 69 tahun dan
tiga perempat dari mereka yang berusia
70 tahun ke atas terpengaruh.
Berdasarkan laporan oleh Kementerian
Kesehatan RI prevalensi hipertensi
pada tahun 2008 di Indonesia adalah
37. 4% di antara orang dewasa yang
lebih tua dan pada tahun 2012, angka
tersebut meningkat menjadi 41% di
antara jumlah populasi orang dewasa
yang lebih tua (MoH, 2012) . Selain itu
berdasarkan laporan Riset Kesehatan
Republik Indonesia (RISKESDAS)
prevalensi hipertensi meningkat dari
7,6 persen di tahun 2007 menjadi 9,5
persen di tahun 2013 (Riskesdas,
2013).Hipertensi dapat dikendalikan
jika rejimen pengobatan yang efektif
dilakukan.Sebuah studi menemukan
bahwa hanya 33,2% pasien hipertensi
yang telah mengatur kontrol tekanan
darah reguler dalam rutinitas harian
mereka (Paulsen et al., 2012).
Modifikasi perilaku kesehatan adalah
strategi manajemen terbaik untuk
mengendalikan tekanan darah
(Jaiyungyuen, 2012).

Perilaku promosi kesehatan telah
didefinisikan dengan berbagai cara.
Perilaku promosi kesehatan yang
didefinisikan oleh Conner dan Norman
(1996 seperti dikutip Conner, 2002)
sebagai kegiatan yang dilakukan untuk
mencegah atau mendeteksi penyakit
atau memperbaiki kesehatan dan
kesejahteraan. Definisi perilaku
promosi kesehatan mencakup
penggunaan layanan medis, kepatuhan
terhadap rejimen medis, dan perilaku
kesehatan yang diarahkan sendiri.
Perilaku promosi kesehatan bertujuan
untuk meningkatkan status kesehatan
individu dan masyarakat.

Penelitian sebelumnya telah
mengungkapkan faktor-faktor yang
berkaitan dengan perilaku promosi
kesehatan adalah jenis kelamin, usia,
dan pendidikan (Ho et al, 2012; Pires
dan Mussi, 2011; Puraya, 2011; Costa
et al, 2006).Komorbiditas telah
ditemukan berkorelasi dengan perilaku
promosi kesehatan (Greenlund et al.,
2012). Sebuah studi baru-baru ini
menemukan bahwa tingkat pendidikan
dan pendapatan keluarga berhubungan
positif dengan perilaku promosi
kesehatan di kalangan orang dewasa
yang lebih dewasa dengan hipertensi
(Jaiyungyuen, 2012).Pengetahuan
merupakan faktor penting lain yang
terkait dengan promosi kesehatan pada
penyakit termasuk hipertensi. Studi
tentang pengetahuan dalam perawatan
kesehatan menemukan bahwa
pengetahuan memiliki korelasi positif
dengan perilaku mempromosikan
kesehatan di kalangan orang dewasa
dengan hipertensi (Thanavaro et al.,
2010; Lee et al., 2010; Puraya, 2011).

METODOLOGI
Desain penelitian cross-sectional

diaplikasikan pada penelitian pada 333
orang dewasa yang lebih tua dengan
hipertensi di Kota Bengkulu. Penelitian
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dilakukan di empat Puskesmas di Kota
Bengkulu. Dewan Peninjau Etik dari
Universitas Keperawatan
Boromarajonani, Nopparat Vajira telah
menyetujui penelitian ini. Wawancara
tatap muka menggunakan kuesioner
terstruktur dilakukan pada penelitian
ini.

Perilaku promosi kesehatan pada
orang dewasa tua diukur dengan
menggunakan HPLP II (Walker et al,
1995). HPLP II adalah skala penilaian
perilaku penjumlahan 52 pertanyaan
yang berisi pilihan respons skala Likert
4 poin. Dalam penelitian ini kuesioner
telah disesuaikan dengan sampel, dan
jumlah total pertanyaan untuk HPLP II
adalah 45 buah, dengan reliability
Chronbach alpha adalah
0,902.Kuesioner yang digunakan dalam
penelitian ini untuk mengukur

pengetahuan tentang hipertensi adalah
skala Tingkat Pengetahuan Hipertensi
(HK-LS). HK-LS terdiri dari 18 item,
dengan reliability KR-20 adalah 0.85.
Statistik deskriptif digunakan untuk
mengkarakterisasi sampel dan untuk
menguji sifat distribusi variabel.
Koefisien Cronbach alpha dan KR-20
digunakan untuk menguji reliabilitas
alat ukur. Koefisien point-biserial
correlation digunakan untuk menguji
hubungan jenis kelamin dengan
perilaku promosi kesehatan,Spearman
correlation digunakan untuk menguji
hubungan pendapatan dengan perilaku
promosi kesehatan, dan Pearson’s
correlation digunakan untuk menguji
hubungan usia,
pendidikan,komorbiditas, dan
pengetahuan dengan perilaku promosi
kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Table 1Jumlah dan persentase peserta berdasarkan karakteristik pribadi (N = 333)
Karakteristik Jumlah Persentase (%)
Jenis Kelamin Laki-laki 137 41.1

Perempuan 196 58.9
Usia 60-69 249 74.8

70-79 67 20.1≥ 80 17 5.1

Mean = 66 SD =  6.5
Range =  60-90

Pendidikan Sekolah Dasar 124 37.2
Sekolah Menengah Pertama 75 22.6
Sekolah Menegah Atas 87 26.1
Sarjana 47 14.1

Pendapatan Rendah (<1,500,000 IDR) 109 32.7
Menengah(1,500,000-2,499,999) 124 37.3
Tinggi (2,500,000-3,500,000) 72 21.6
Sangat Tinggi (> 3,500,000) 28 8.4
Mean = 2,022,183 IDR
Range = 300,000-20,000,000 IDR

Komorbiditas Lainnya 272 81.7
Diabetes Melitus 51 15.3
Osteoathritis 10 3.0
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Table.2 Jumlah dan Presentase Pengetahuan Hipertensi (N = 333)
Pengetahuan Jumlah Persentase (%)

Baik 70 21.0
Sedang 149 44.7
Rendah 114 34.2

(Mean = 11.83, SD = 3 ,Min =  4 ,Max = 18 )

Table 3 Jumlah dan Persentase Perilaku Promosi Kesehatan (N = 333)
Perilaku Promosi Kesehatan Jumlah Persentase(%)

Baik 52 15.6
Sedang 234 70.3
Rendah 47 14.1

(Mean = 2.55, SD = 0.19, Range = 2.04 - 3.07)
Table 4 Hubungan antara faktor pribadi, pengetahuan dan perilaku promosi

kesehatan pada orang dewasa yang lebih tua dengan hipertensi. (N =
333)

No Variable r p-value
1 Jenis Kelaminb .050 .366
2 Usiaa -.103 .061
3 Pendidikana .169 .002**
4 Pendapatanc -.116 .034*
5 Komobiditasa .019 .724
6 Pengetahuana .351 <.01**

a: Pearson’s product moment,b : Point-biserial,c : Spearman’s rank, ** correlation
is significant at the 0.01 level, * correlation is significant at the  0.05 level

Table 1 menunjukkan mayoritas
sampel berada pada rentang usia 60-69
tahun, dan Table 3 menunjukkan
sebagian besar memiliki perilaku
promosi kesehatan pada level
menengah (70.3%). Table 4
menunjukkan Pendidikan (r= 0.169, p
< 0.01),pendapatan (r= -0.116, p <
0.05), dan pengetahuan (r= 0.351, p
<0.01) memiliki hubungan yang
signifikan dengan perilaku promosi
kesehatan. Akan tetapi jenis kelamin
(r=0.05, p>0.05), usia (r=-0.103,
p>0.05), dan komorbiditas (r=0.019,
p>0.05) tidak memiliki hubungan yang
signifikan dengan perilaku promosi
kesehatan.

Studi ini menunjukkan
pentingnya beberapa faktor yang
mempengaruhi perilaku promosi
kesehatan di kalangan orang dewasa
yang lebih tua dengan hipertensi di

Kota Bengkulu, Indonesia. Faktor
pribadi termasuk pendidikan,
pendapatan, dan pengetahuan
ditemukan secara signifikan terkait
dengan perilaku promosi kesehatan,
dan hasil ini konsisten dengan
penelitian sebelumnya (Ho et al, 2012;
Pires and Mussi, 2011; Puraya, 2011;
Nkosi and Wright, 2010; Costa et al,
2006).

Pendidikan ditemukan
berkorelasi positif dengan perilaku
promosi kesehatan di kalangan orang
dewasa yang lebih tua dengan
hipertensi di Kota Bengkulu. Orang
dewasa yang lebih tua dengan tingkat
pendidikan tinggi cenderung lebih
sadar akan perilaku kesehatan mereka.
Hasil ini dapat dijelaskan, karena orang
dewasa yang lebih tua dengan tingkat
pendidikan tinggi tampaknya lebih
bersedia untuk mencari informasi
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tentang kondisi hipertensi mereka, dan
dapat lebih mudah memahami
informasi dan pengetahuan tentang
hipertensi dan perilaku sehat. Hasil ini
didukung oleh beberapa penelitian Chu
dkk. (2014), Li et al. (2013),
Jaiyungyuen et al. (2012), dan Giuli
dkk. (2011).

Penelitian ini menunjukkan
bahwa pendapatan terkait dengan
perilaku promosi kesehatan, hasil ini
konsisten dengan penelitian
sebelumnya (Pires dan Mussi, 2011),
menjelaskan bahwa orang dewasa yang
lebih tua dengan pendapatan yang
memadai akan melakukan perilaku
promosi kesehatan yang lebih baik.
Kecukupan pendapatan mempengaruhi
kemampuan orang dewasa untuk
mendapatkan makanan sehat yang
sesuai kemampuan ekonominya.

Pengetahuan ditemukan sebagai
faktor lain yang berhubungan positif
dengan perilaku promosi kesehatan di
kalangan orang dewasa yang lebih tua
dengan hipertensi di Kota Bengkulu.
Studi sebelumnya oleh Puraya (2011),
Nkosi dan Wright (2010), dan
Greenberger et al. (2010) juga
mendukung hasil ini. Studi di kalangan
orang dewasa yang lebih tua di Kota
Bengkulu menunjukkan bahwa
sebagian besar peserta memiliki tingkat
pengetahuan pada level sedang, yang
sesuai dengan perilaku
mempromosikan kesehatan mereka
pada level sedang.

Jenis kelamin ditemukan tidak
secara signifikan berkorelasi dengan
perilaku promosi kesehatan di kalangan
orang dewasa yang lebih tua dengan
hipertensi, hasil ini dapat dijelaskan
bahwa saat ini tidak banyak perbedaan
perilaku di antara orang dewasa yang
lebih tua. Kedua orang dewasa yang
berusia lanjut dan dewasa
memperhatikan perilaku promosi
kesehatan, mereka mengelola perilaku

mereka untuk mengendalikan status
kesehatan mereka. Hasil ini didukung
oleh penelitian Chu dkk. (2015).

Usia tidak menunjukkan
hubungan yang signifikan dengan
perilaku promosi kesehatan dalam
penelitian ini. Hasil ini didukung oleh
studi Arras dkk. (2006), yang tidak
menemukan korelasi antara usia dan
perilaku promosi kesehatan. Menurut
teori penuaan, peningkatan usia
menyebabkan berkurangnya fungsi
pembuluh darah, yang membuat orang
dewasa menjadi lebih rentan terkena
tekanan darah tinggi (Aronow et al.,
2011).

Komorbiditas sebagai salah satu
faktor pribadi, dalam penelitian ini juga
ditemukan tidak berkorelasi dengan
perilaku promosi kesehatan. Hasil ini
konsisten dengan penelitian oleh Ho et
al. (2012). Kedua studi ini melihat
diabetes sebagai komorbiditas yang
dapat mempengaruhi perilaku promosi
kesehatan. Hasilnya menunjukkan
bahwa peserta yang memiliki
komorbiditas, bagaimanapun, tidak
menunjukkan tingkat perilaku
kesehatan yang berbeda untuk
mengendalikan penyakit mereka.

KESIMPULAN
Hasilnya menunjukkan bahwa

pendapatan, pendidikan, dan
pengetahuan, berhubungan secara
signifikan dengan perilaku promosi
kesehatan. Sementara itu, jenis
kelamin, usia, dan komorbiditas tidak
terkait secara signifikan dengan
perilaku promosi kesehatan
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SARAN
Perilaku manusia adalah sesuatu

cukup rumit dan karena itu
multidimensi, kerangka teori
diperlukan untuk penelitian lebih lanjut
yang mencoba untuk menggambarkan
faktor-faktor yang mempengaruhi
perilaku promosi kesehatan di kalangan
orang dewasa yang lebih tua.
Berdasarkan hasil penelitian ini,
pengetahuan juga ditemukan sebagai
salah satu faktor yang saling berkaitan,
namun pengetahuan di kalangan orang
dewasa yang lebih tua di Kota
Bengkulu masih dalam tingkat rendah
walaupun Puskesmas telah
menyediakan layanan rutin untuk orang
dewasa yang lebih tua termasuk
pendidikan kesehatan, oleh karena itu
lebih banyak lagi Klarifikasi mendalam
tentang program pendidikan kesehatan
yang diberikan oleh penyedia
perawatan kesehatan perlu dilakukan
dalam penelitian selanjutnya.
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Abstrak
Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.
Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap tahun 2010 melalui program Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR) diperoleh bahwa ada 44 Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)
di wilayah kerja Puskesmas. Data KTD tiga tertinggi adalah di wilayah kerja Puskesmas
Cilacap Selatan 2, Cilacap Tengah dan JerukLegi 2. Desain penelitian adalah deskriptif
kuantitatif. Populasi pada penelitian iniadalah remaja SMP di wilayah kota Cilacap.
Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah cluster random sampling.
Remaja siswa SMP akan dibagi berdasarkan cluster yaitu sekolah SMP yang ada di
wilayah Kota Cilacap yaitu: SMP N 1 Cilacap, SMP Boedi Utomo Cilacap, SMP N 4
Cilacap dan SMP Al-Irsyad Cilacap. Berdasarkan perhitungan, maka jumlah sampel pada
penelitian beserta toleransi sebesar 108 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa
sikap remaja tentang seks bebas paling banyak berada pada kategori sikap positif yaitu 73
orang (62 %) dan paling sedikit berada pada kategori sikap negatif yaitu 45 orang (38 %),
tingkat religiusitas remaja paling banyak berada pada kategori rendah yaitu 63 orang (53
%) dan paling sedikit berada pada kategori tinggi yaitu 55 orang (47 %), perilaku seks
teman dekat paling banyak berada pada kategori berisiko tinggi yaitu 60 orang (51 %),
dan paling sedikit berada pada kategori berisiko rendah yaitu 15 orang (13 %).

Kata Kunci : Remaja, KRR, Prediktor

Abstract
Adolescence is defined as the transitional period from childhood to adulthood. The
impact of teenage free association leads to social tuna activities in the community. Data
from Cilacap District Health Office 2010 through Youth Reproduction Health program
(KRR) found that there are 44 Unwanted Pregnancy (KTD) in the work area of
Puskesmas. The highest KTD data is in the working area of Cilacap Selatan 2, Cilacap
Tengah and Jeruk 2. The research design is descriptive quantitative. The population in
this study is junior high school adolescents in the area of Cilacap city. The sampling
technique used in this research is cluster random sampling. Junior high school students
will be divided based on the cluster of junior high schools in the city of Cilacap namely:
SMP N 1 Cilacap, SMP Boedi Utomo Cilacap, SMP N 4 Cilacap and SMP Al-Irsyad
Cilacap. Based on the calculation, the number of samples in the study along with
tolerance of 108 respondents. The results showed that teenage attitudes about free sex
were mostly in the positive attitude category of 73 people (62%) and at least in the
negative attitude category of 45 people (38%), the adolescent religious religiosity was
mostly in the low category of 63 (53%) and at least in the high category of 55 people
(47%), close sexual behavior was mostly in high risk category (60% (51%), and at least
in low risk category, 15 people (13%).

Keywords: Youth, KRR, Predictors
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PENDAHULUAN
Remaja didefinisikan sebagai

masa peralihan dari masa kanak-kanak
ke masa dewasa. Batasan usia remaja
menurut WHO (World Health
Organization, badan PBB untuk
kesehatan dunia) adalah 12 sampai 24
tahun. Remaja sekarang berada dalam
situasi yang penuh godaan dan ujian.
Perkembangan teknologi komunikasi
telah menyebarkan berbagai informasi,
hiburan, dan budaya.

Remaja merupakan bagian fase
kehidupan manusia dengan karakter
khasnya yang penuh gejolak.
Perkembangan emosi yang belum stabil
dan bekal hidup yang masih perlu
dipupuk menjadikan remaja lebih
rentan mengalami gejolak sosial.
Diakui atau tidak, fakta telah
menjelaskan keteledoran orang tua dan
pendidik dalam mengarahkan dan
membimbing anaknya berkontribusi
meningkatkan problem-problem sosial
dan kriminal.

Dampak pergaulan bebas remaja
mengantarkan pada kegiatan tuna sosial
di masyarakat. Beberapa penelitian
menunjukkan, remaja putra maupun
putri pernah berhubungan seksual. Di
antara mereka yang kemudian hamil
pranikah mengaku taat beribadah.
Penelitian di Jakarta tahun 1984
menunjukkan 57,3 persen remaja putri
yang hamil pranikah mengaku taat
beribadah. Penelitian di Bali tahun
1989 menyebutkan, 50 persen wanita
yang datang di suatu klinik untuk
mendapatkan induksi haid berusia 15-
20 tahun (Muzayyanah, 2009).

Hasil penelitian Azinar (2009)
menyebutkan bahwa beberapa

prediktor perilaku berisiko yaitu
perilaku seksual teman dekat, sikap
terhadap seksualitas dan tingkat
religiusitas. Hasil penelitian
menyebutkan bahwa 1) responden yang

teman dekatnya melakukan
perilaku seksual berisiko memiliki
kecenderungan 8 kali lebih besar untuk
juga melakukan perilaku seksual
berisiko KTD dibandingkandengan
responden yang teman dekatnya
melakukan perilaku seksual tidak
berisiko. 2) Responden yang sikapnya
terhadap seksualitas lebih permisif
memiliki resiko atau kecenderungan 4
kali lebih besar untuk melakukan
perilaku seksual berisiko KTD
dibandingkan  dengan responden yang
kurang permisif. 3) responden yang
tidak religius memiliki resiko atau
kecenderungan 3kali lebih besaru ntuk
melakukan perilaku seksual berisiko
KTD dibandingkan dengan responden
yang religius.

Hasil penelitian Jazuli, 2008
tentang Perilaku Seksual Remaja
Ditinjau Dari Kontrol Diri Dan
Pengetahuan Seksualitas Dalam
Materi Fiqh Di Pondok Pesantren
Pelajar menyebutkan bahwa ada
hubungan negatif yang sangat
signifikan antara perilaku seksual
remaja dengan kontrol diri dan
pengetahuan seksualitas dalam materi
fiqh. Hal ini berarti menunjukkan
bahwa variabel kontrol diri dan
pengetahuan seksualitas dalam materi
fiqh dapat dijadikan alat ukur untuk
memprediksikan variabel perilaku
seksual.

PenelitianTeguh (2009) tentang
Hubungan Antara Interaksi Teman
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Sebaya Dan Konsep Diri Dengan
Intensi Perilaku Seks Pranikah Pada
Remaja SMA di Klaten menunjukkan
bahwa ada hubungan positif antara
interaksi teman sebaya dengan intensi
perilaku seks pranikah; ada hubungan
negatif antara konsep diri dengan
intensi perilaku seks pranikah. Artinya
variabel interaksi teman sebaya dan
konsep diri dapat memprediksi variabel
intensi perilaku seks pranikah.

Berdasarkan hasil penelitian
tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa beberapa factor yang menjadi
predictor perilaku seks pranikah remaja
adalah: perilaku seksual teman dekat,
sikap terhadap seksualitas, tingkat
religiusitas, pengetahuan tentang
seksualitas, kontroldiri, interaksi teman
sebaya dan konsep diri.

Data dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Cilacap tahun 2010 melalui
program Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR) diperoleh bahwa ada 44
Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) di
wilayah kerja Puskesmas. Data KTD
tiga tertinggi adalah di wilayah kerja
Puskesmas Cilacap Selatan 2, Cilacap
Tengah dan Jeruk Legi 2.

KTD pada remaja memiliki
dampak yang sangat serius bagi remaja
itu sendiri. Dampak tersebut dapat
berupa dampak biologis, psikologis
maupun sosial. KTD pada remaja
terjadi karena adanya perilaku seks
pranikah. Karena itu, peneliti
bermaksud mengidentifikasi terlebih
dahulu bagaimana tingkat predictor
perilaku seks pranikah padaremaja di
Cilacap. Setelah mengetahui predictor
perilaku seks pranikah pada remaja di
kota Cilacap diharapkan dapat

dilakukan pencegahan lebih awal agar
perilaku seks pranikah tidak terjadi.
Faktor yang akan diteliti pada
penelitian ini adalah pengetahuan dan
sikap tentang seksualitas, perilaku seks
teman dekat, dan tingkat religiusitas.

Tujuan umum dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui prediktor apa
saja yang mempengaruhi perilaku seks
pra nikah pada remaja di Kabupaten
Cilacap, dengan tujuan khusus: 1)
Mengetahui sikap remaja tentang
perilaku seks bebas remaja, 2)
Mengetahui tingkat religiusitas remaja,
3) Mengetahui perilaku seks teman
dekat remaja.

METODE PENELITIAN
Desain penelitian adalah

deskriptif kuantitatif. Populasi pada
penelitian iniadalah remaja SMP di
wilayah kota Cilacap. Teknik sampling
yang digunakan cluster random
sampling. Remaja siswa SMP akan
dibagi berdasarkan cluster yaitu
sekolah SMP yang ada di wilayah Kota
Cilacap yaitu: SMP N 1 Cilacap, SMP
Boedi Utomo Cilacap, SMP N 4
Cilacap dan SMP Al-Irsyad Cilacap.
Besar sampel pada penelitian ini
dihitung berdasarkan jumlah populasi
remaja penerima layanan KRR tahun
2010 sebesar 10.418 siswa.
Berdasarkan perhitungan, maka jumlah
sampel pada penelitian beserta toleransi
sebesar 108 responden.

Penelitian ini dilakukan sejak
penyusunan proposal bulan Febrari sd
Agustus 2016.Alat yang digunakan
untuk mengumpulkan data adalah
kuesioner. Kuesioner pada penelitian
ini terdiri dari 4 bagian, yaitu: 1) berisi
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daftar isian terkait data demografi
calon responden. 2) Kuesioner terkait
sikap remaja mengenai seks bebas 3)
kuesioner tentang tingkat religiusitas 4)
kuesioner terkait perilaku seks teman

dekat Analisis yang digunakan pada
penelitian ini adalah analisis univariat.
Analisis univariat ini mendeskripsikan
seluruh variabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Tabel 1: Karakteristik responden

Usia (tahun) Frekwensi Persentase (%)
13
14
15
17

23
81
13
1

19,5
68,7
11,0
0,8

JenisKelamin Frekwensi Persentase (%)
Laki – laki
Perempuan

61
57

51,7
48,3

Agama Frekwensi Persentase (%)
Islam 118 100
TempatTinggal Frekwensi Persentase (%)
Bersamakeluarga
Tinggal di rumahkost

105
13

89
11

Jumlah 118 100
Berdasarkan tabel 1 dapat

dilihat bahwa karakteristik responden
berdasarkan umur, jenis kelamin,
agama, dan tempat tinggal. Responden
berdasarkan umur paling banyak
adalah usia14 tahun sebanyak 81 orang
(68,7%) sedangkan menurut jenis

kelamin responden paling benyak
adalah laki-laki dengan 61 orang
(51,7%). Semua responden beragama
islam (100%) dan responden paling
banyak tinggal bersama keluarga
dengan jumlah responden 105 orang
(89%).

Sikap terhadap seks bebas
Tabel 2: Sikap terhadap seks bebas

Sikap tentang seks bebas Frekwensi Persentase (%)
Sikappositif
Sikap negative

73
45

62
38

Jumlah 118 100

Berdasarkan table 2 dapat
dilihat bahwa sikap remaja tentang seks
bebas paling banyak berada pada
kategori sikap positif yaitu 73 orang
(62 %), dan sikap negatif yaitu 45
orang (38 %).

Sikap sebagian besar remaja
yang positif terkait seks bebas dapat

disebabkan karena sudah maraknya
media promosi kesehatan yang
menjelaskan tentang dampak negatif
dari seks bebas. Di samping itu,
walaupun responden masih tergolong
remaja awal, namun mengacu kepada
tahap perkembangan kognitifnya,
remaja dapat membayangkan suatu
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rangkaian peristiwa yang mungkin
terjadi, dan akibatnya. Pikiran mereka
dapat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip
logis, dan tidak hanya persepsi atau
pengalaman mereka sendiri (Wong,
2008). Yang pada akhirmya hal ini
memunculkan kesadaran remaja untuk
menjauhi seks bebas. Sedangkan
remaja yang masih memiliki sikap
negative hal ini dapat disebabkan oleh
beberapa karakteristik perkembangan
psikososial remaja. Selama tahap
remaja awal, tekanan untuk memiliki
suatu kelompok semakin kuat. Remaja
menganggap bahwa memiliki
kelompok adalah hal yang penting

karena mereka merasa menjadi bagian
dari kelompok dan kelompok dapat
memberi mereka status. Menjadi
individu yang berbeda menyebabkan
remaja tidak diterima dan diasingkan
dari kelompok. Orang yang penting
bagi remaja mengharapkan perilaku
tertentu dimiliki oleh remaja (Wong,
2008). Akhirnya remaja menjadi
seperti yang diharapkan oleh orang
yang mereka anggap penting. Jika
orang penting bagi remaja adalah
kelompok teman sebayanya, maka
remaja pun akan menjadi seperti orang
yang diharapkan oleh kelompoknya.

Tabel 3: Tingkat religiusitas
Tingkat religiusitas Frekwensi Persentase (%)
ReligiusitasTinggi
Religiusitasrendah

55
63

47
53

Jumlah 118 100
Berdasarkan tabel 3 diketahui

bahwa tingkat religiusitas remaja
paling banyak berada pada kategori
rendah yaitu 63 orang (53 %), dan
kategori tinggi yaitu 55 orang (47 %).

Menurut Kaye dan Ragvan
(2000) religiusitas adalah sebuah
ekspresi spiritual seseorang yang
berkaitan dengan keyakinan, nilai,
hukum yang berlaku dan ritual.
Religiusitas juga merupakan bentuk
hubungan manusia dengan penciptanya
melalui ajaran agama yang sudah
terinternalisasi dalam diri seseorang
dan tercermin dalam sikap dan
perilakunya sehari-hari (Thontowi,
2015). Religiusitas pada sebagian
remaja yang rendah dapat disebabkan
karena perkembangan spiritualitasnya.
Menurut  Wong (2008) Sebagian besar
remaja memikirkan terhadap
pernyataan yang tidak logis atau

ideologis yang bertentangan dengan
pemikirannya. Remaja mungkin
menolak aktivitas ibadah yang formal,
namun mereka melakukan ibadah
secara individual dengan privasi di
dalam kamar mereka sendiri. Mereka
mungkin memerlukan eksplorasi
terhadap konsep keberadaan Tuhan dan
membandingkan agama mereka dengan
orang lain.

Proses panjang harus dilalui
remaja untuk mencapai sebuah
spiritualitas yang tinggi. Hal ini dapat
dicapai lebih cepat jika remaja tinggal
di lingkungan yang sangat kuat
memegang nilai-nilai agama.
Lingkungan seperti pondok pesantren
maupun lingkungan sekitar masjid,
atau lingkuangan sekolah yang islami
akan sangat berpengaruh dalam
meningkatkan spiritualitas remaja.
Kondisi lingkungan ini pula yang
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menyebabkan sebagian remaja
memiliki sipritualitas yang tinggi.
Seperempat responden bersekolah di
sekolah berbasis islam dengan segala
rutinitas keagamaan yang sengaja

dijadwalkan. Pada akhirnya mereka
terkondisikan untuk melakukan praktik
kegiatan ibadah dan keagamaan
sebagai salah satu indikator spiritualitas
yang tinggi.

Tabel 4: Perilaku seks teman dekat
Perilaku Seks Teman Dekat Frekwensi Persentase (%)
BerisikoTinggi
Berisikorendah
Tidakberisiko

60
15
43

51
13
36

Jumlah 118 100
Berdasarkan tabel diatas

diketahui bahwa perilaku seks teman
dekat paling banyak berada pada
kategori berisiko tinggi yaitu 60 orang
(51 %), dan paling sedikit berada pada
ketegori resiko rendah yaitu 15 orang
(13 %). Adanya sebagian besar
responden berisiko tinggi melakukan
seks pra nikah adalah sesuai dengan hasil
penelitian terkat sikap terhadap seks
bebas itu sendiri. Hasil penelitian
menggambarkan bahwa sebagian
responden memiliki sikap negatif
sebasar 38%. Sikap tumbuh diawali
dari pengetahuan yang dipersepsikan
sebagai suatu hal yang baik (positif)
maupun tidakbaik (negatif), kemudian
diinternalisasikan kedalam dirinya
(Dali munthe,dkk,2012 dalam Azinar
2013). Ini juga sesuai dengan teori
L.Green yang menyatakan bahwa faktor
predisposisi dalam hal ini sikap
berhubungan dengan perilaku
seseorang. Sebagaimana telah
disebutkan sebelumnya bahwa pengaruh
teman sebaya sangat besar terhadap
pembentukan perilaku. Pada masa
remaja kedekatan dengan teman
sebayanya sangat tinggi karena ikatan
teman sebaya dapat menggantikan
ikatan keluarga, sumber afeksi, simpati
dan pengertian, saling berbagi

pengalaman dan sebagai tempat remaja
untuk mencapai otonomi dan
idependensi (Azinar, 2013).

Tingginya perilaku seks teman
dekat dapat juga disebabkan karena
adanya akses dan kontak dengan
media informasi. Hal ini sesuai dengan
Sarlito, yang menyatakan bahwa remaja
yang sedang dalam periode ingin tahu
dan ingin mencoba, akan meniru apa
yang dilihat atau didengarnya dari
media massa (Suryoputro, 2006).
Menurut Sarlito Wirawan, pendidikan
seks paling banyak didapat dari media
massa 58,81%. Hal tersebut sesuai
dengan peneliti dari North Caro line,
yang secara umum remaja yang paling
banyak mendapat dorongan seksual
dari media cenderung melakukan seks
pada usia14 hingga16 tahun, 2,2 kali
lebih tinggi dibanding dengan remaja
lain yang lebih sedikit melihat
eksploitasi seks dari media (Iswarati,
dkk, 2008 dalam Azinar, 2013). Halini
sesuai dengan teoriL. WGreen, media
sebagai salah satu faktor pemungkin
berhubungan dengan perilaku seksual.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwasikap remaja tentang seks bebas
paling banyak berada pada kategori
sikap positif yaitu 73 orang (62 %), dan
paling sedikit berada pada kategori
sikap negatif yaitu 45 orang (38 %).
Tingkat religiusitas remaja paling
banyak berada pada kategori rendah
yaitu 63 orang (53 %), dan paling
sedikit berada pada kategori tinggi
yaitu 55 orang (47 %). Danperilaku
seks teman dekat paling banyak berada
pada kategori berisiko tinggi yaitu 60
orang (51 %), dan paling sedikit berada
pada kategori berisiko rendah yaitu 15
orang (13 %). Diharapkan setelah
penelitian ini dapat menjadi bahan
masukan atau terobosan yang efektif dan
efisien bagi sekolah untuk dapat lebih
menekankan pentingnya meningkatkan
religiusitas anak yang dapat disertai
pengkondisian untuk meningkatkan
religiusitas, sekolah juga dapat
menekankan pentingnya pelibatan
orang tua dalam ikut menentukan atau
mengawasi teman dekat anak agar
tidak terpengaruh oleh perilaku
berisiko tinggi seks bebas.
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Abstrak
Pengobatan rutin yang seringkali tidak disertai dengan monitoring terapi obat yang tepat pada
pasien Diabetes Mellitus (DM) tipe 2 dapat mempengaruhi kadar gula Darah Sewaktu (GDS).
Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan pelayanan kefarmasian residensial agar dapat
menurunkan GDS ke kadar normal pada pasien DM tipe 2. Penelitian ini dirancang dengan studi
pra eksperimen, one group pre test-post test design yang pesertanya adalah pasien dalam Program
Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). Subjek penelitian berjumlah 16 pasien yang diperoleh
dengan purposive sampling dan memenuhi kriteria inklusi telah mengalami DM tipe 2 lebih dari
satu tahun, menerima obat antidiabetes, dalam kondisi sadar dan mendapatkan perawatan kesehatan
di Cilacap. Setelah mendapatkan pelayanan kefarmasian residensial, GDS pasien yang menjadi
subjek penelitian berhasil turun ke rentang normal secara signifikan. Berdasarkan hasil tersebut,
pelayanan kefarmasian residensial diperlukan untuk menurunkan kadar GDS pada pasien DM tipe
2 di Cilacap.

Kata kunci: diabetes, gula darah sewaktu, pelayanan kefarmasian residensial

Abstract
Routine medication which is often not accompanied by adequate therapy monitoring in type 2
Diabetes Mellitus (DM) can influence Random Blood Glucose (RBG) level. This research aims is
to implement home pharmacy care for lowering RBG to normal level of patients with type 2 DM.
This study was designed using a pre experimental study, one group pre test-post test design with
the participants of chronic disease management program. The subjects consist of 16 patients
obtained by purposive sampling that met the inclusion criteria i.e undergone type 2 DM more than
one year, received antidiabetic drug, exist in a conscious condition and accept health service in
Cilacap. RBG of the subjects decreased to normal level at the end of program signifcantly. Based
on this results, home pharmacy care is required for lowering RBG to normal level for patients with
type 2 DM in Cilacap.

Keywords: Type 2 diabetes mellitus, random blood glucose, home pharmacy care
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PENDAHULUAN
Pada tahun 2012, angka kejadian

Diabetes Mellitus (DM) di dunia adalah
sebanyak 371 juta jiwa di mana proporsi
kejadian DM tipe 2 adalah 95% dari
populasi dunia yang menderita DM
(Fatimah, 2015). Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) pada tahun 2013 menunjukkan
prevalensi DM di Indonesia berdasarkan
wawancara yang terdiagnosis dokter
sebesar 1,5%. Berdasarkan data Riskesdas,
prevalensi DM berdasarkan diagnosis
dokter dan gejala meningkat sesuai dengan
bertambahnya umur. Namun, mulai umur
≥65 tahun cenderung menurun (Anonim,
2013).

Kebanyakan pasien dengan diabetes
kadar gula darahnya tidak terkontrol dengan
baik. Pengecekan gula darah di puskesmas
hanya dilakukan sebulan sekali. Gula darah
yang dicek adalah Gula Darah Puasa (GDP)
dan Gula Darah Post Prandial (GDPP).
Sebenarnya ada satu jenis pemeriksaan lagi
yang dianjurkan untuk dicek bagi peserta
Prolanis, yaitu Gula Darah Sewaktu (GDS).
Namun, GDS pasien DM tipe 2 di
Puskesmas tidak pernah dicek sebagai
bagian dari Prolanis. Berdasarkan penelitian
Nugroho dan Septian (2010) menunjukkan
bahwa kadar gula darah pada pasien
diabetes mellitus di wilayah kerja
Puskesmas Sukoharjo I sebagian besar
buruk.

Obat antidiabetes di satu sisi memiliki
efek menurunkan kadar gula darah. Di sisi
yang lain, pasien DM tipe 2 yang
mendapatkan obat antidiabetes secara rutin
merasa bahwa obat yang digunakan sudah
cukup untuk menjamin kestabilan gula
darah sehingga kurang memperhatikan

kestabilan gula darahnya. Penelitian Septiar
dan Utami (2014) menunjukkan bahwa
sebelum dan sesudah pemberian konseling
oleh farmasis, rata-rata kadar GDS pasien
masih lebih dari 200 mg/dl. Namun, dengan
pelayanan kefarmasian yang lebih intensif,
ada peluang pengendalian gula darah
sewaktu bagi pasien DM tipe 2. Penelitian
Lindawati et.al (2010) menyebutkan bahwa
empat dari lima pasien yang diintervensi
dengan layanan home care mengalami
penurunan glukosa darah acak.

Masalah ini memberikan kesempatan
kepada apoteker untuk memberikan
kontribusinya dalam perawatan pasien
dengan diabetes melalui kegiatan
pendidikan kesehatan. Berdasarkan
observasi terhadap pelayanan kefarmasian
untuk pasien DM Tipe 2 di RSUD dan
puskesmas di wilayah Kota Cilacap, maka
dibutuhkan peran apoteker untuk memantau
efektivitas penggunaan obat dan memonitor
efek samping antidiabetes. Peran farmasis
dalam memberikan konseling penggunaan
obat pada pasien DM Tipe 2 sangat
diperlukan terkait dengan efektivitas dan
keamanan obat antidiabetes sehingga
berpengaruh terhadap gula darah pasien.
Selain itu, peluang kolaborasi antarprofesi
kesehatan di rumah sakit  dan komunitas
dalam memberikan pelayanan untuk pasien
DM Tipe 2 sangat diperlukan seperti
keterlibatan apoteker bersama dengan
dokter dalam pemantauan efektivitas dan
keamanan obat di rumah pasien dalam
bentuk pelayanan kefarmasian residensial.

Berdasarkan kondisi di RSUD dan
Puskesmas di wilayah Kota Cilacap serta
observasi terhadap pengobatan lanjutan
pasien setelah pulang dari rumah sakit
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maupun dalam menjalani pengobatan DM
dari Prolanis, maka perlu dilakukan
penelitian yang bertujuan untuk
menerapkan pelayanan kefarmasian
residensial sehingga dapat mengetahui dan
menurunkan GDS pasien DM Tipe 2 ke
rentang normal. Kegiatan tersebut
dilaksanakan di rumah pasien yang
memenuhi kriteria untuk diberi pelayanan
kefarmasian residensial.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan pre eksperimental
dengan rancangan one group pre test-post
test design. Pasien diambil dengan teknik
purposive sampling dari peserta Program
Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis)
yang bersedia menandatangani informed
consent. Gula Darah Sewaktu dinilai pada
kondisi awal, di tengah (pekan IV), dan di
akhir (pekan VIII) penelitian. Populasi
dalam penelitian ini merupakan pasien DM
tipe 2 yang terdiagnosis oleh dokter di
wilayah kota Cilacap. Jumlah sampel
minimal dihitung berdasarkan panduan
WHO Sample Size Determination in Health
Studies oleh Lameshow dan Lwanga serta
Sari sehingga ditemukan jumlah sampel
minimal sebanyak 16 orang.
Kriteria inklusi untuk sampel yang diambil
dalam penelitian ini adalah telah mengalami
DM tipe 2 dengan durasi lebih dari 1 tahun,
mendapatkan obat antidiabetes, pasien
dalam kondisi sadar serta mendapatkan
pelayanan kesehatan di Cilacap. Kriteria
eksklusi adalah pasien DM tipe 2 dengan
kehamilan dan pasien DM tipe 2 yang

menjalani hemodialisa. Hipotesis dalam
penelitian ini adalah pelayanan kefarmasian
residensial dapat menurunkan GDS pasien
DM tipe 2 ke rentang normal (<200 mg/dl).
Selama penelitian, pelayanan kefarmasian
residensial dilaksanakan di rumah pasien
yang berada di 3 kecamatan, yaitu Cilacap
Selatan, Cilacap Tengah dan Cilacap Utara
selama 8 pekan. Untuk membandingkan
GDS pasien di awal, pekan IV dan pekan
VIII, digunakan uji t berpasangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan kefarmasian residensial dalam
rangka mengatasi potensi efek samping
obat memberikan dampak positif pada
pengendalian gula darah, terhadap
efektifitas DM tipe 2 dan mencegah
terjadinya masalah terkait obat/Drug
Related Problems (DRP). Dengan
penggunaan kombinasi 3 obat sulfoniluria,
metformin, dan akarbose, 4 (25%) pasien
DM tipe 2 tidak ada yang mengalami efek
samping obat dan komplikasinya tidak
berkembang menjadi lebih buruk karena
telah diberikan edukasi dalam penelitian ini.
Penelitian Andayani dkk. (2009)
menyebutkan bahwa pemberian kombinasi
3 obat tersebut pada pasien dengan kontrol
glikemia yang buruk meningkatkan risiko
efek samping obat berupa flatulensi, mual,
kembung, diare dan nyeri perut serta risiko
berkembangnya komplikasi. Obat-obat lain
yang berpotensi menimbulkan
masalah/DRP tetapi dapat dikelola selama
penelitian dapat dilihat pada gambar 1 di
bawah ini.
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Gambar 1. Obat-obat yang Menimbulkan DRP

Obat yang paling banyak menimbulkan
DRP adalah metformin (11 kejadian),
insulin (8 kejadian), glimepirid dan
akarbose masing-masing 3 kejadian,
glibenklamid dan pioglitazon masing-
masing 1 kejadian serta obat yang lain 8
kejadian. Obat dari rumah sakit yang
seharusnya dilanjutkan oleh Prolanis tetapi
tidak tersedia di puskesmas adalah
pioglitazon. Dengan adanya pelayanan
kefarmasian residensial, pasien yang
membutuhkan pioglitazon dapat dirujuk
kembali ke rumah sakit sehingga
mendapatkan obat tersebut. Selain obat
DM, pelayanan kefarmasian residensial
juga memantau penggunaan obat lainnya
seperti obat tradisional untuk keluhan
simtomatis (pegal dan nyeri sendi) serta
obat-obat untuk penyakit lain seperti
gabapentin, bisoprolol, propanolol,
parasetamol, metilprednisolon, laktulosa
dan meloksikam.

Pasien yang dipantau penggunaan obatnya
menerima obat antidiabetes sesuai dengan

terapi yang diberikan dokter disertai dengan
pengetahuan terhadap indikasi dan cara
penggunaannya yang khusus seperti teknik
penggunaan insulin. Efek samping obat
antidiabetes seperti hipoglikemi dan
gangguan saluran cerna dapat diatasi
dengan mengatur waktu minum obat. Hasil
penelitian Gillani dkk. (2012) menyatakan
bahwa hipoglikemi merupakan salah satu
faktor penyebab ketidakpatuhan pasien
terhadap pengobatan dan 31% pasien dalam
penelitian tersebut menggunakan obat
antidiabetes pada waktu yang salah.
Dengan adanya edukasi terhadap efek
samping obat, dosis dan waktu penggunaan
obat, pasien yang mendapatkan insulin
maupun antidiabetes oral dalam penelitian
ini tidak mengalami hipoglikemi. Dengan
tercegahnya pasien dari mengalami
hipoglikemia, pelayanan kefarmasian
residensial juga memberikan manfaat dari
sisi penurunan GDS secara bermakna.
Penurunan GDS pasien ke rentang normal
dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.
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Gambar 2. Penurunan GDS Pasien DM Tipe 2 Selama Penelitian

Pemantauan GDS merupakan salah satu
bentuk pelayanan kefarmasian di rumah
untuk pasien DM menjelang pasien
melaksanakan kontrol rutin bulanan di
Prolanis. Hasil pengamatan terhadap GDS
rata-rata pasien pada kunjungan pekan IV
dan pekan VIII menunjukkan perbedaan
yang bermakna apabila dibandingkan
dengan GDS pada kunjungan I. Rata-rata
GDS pada pekan IV (252,06±90,3 mg/dl)
terpantau lebih rendah dibandingkan pada
pekan I (324,63±125,49 mg/dl). Hal ini
ditunjukkan melalui uji t berpasangan
dengan nilai p<0,05. Demikian juga GDS
pada pekan VIII (192,25±76,69 mg/dl)
terpantau lebih rendah dibandingkan pada
pekan I (324,63±125,49 mg/dl) melalui uji t
berpasangan dengan nilai p<0,01.
Soegondo dkk. (2013) menyebutkan bahwa
GDS merupakan salah satu faktor yang
dipantau sendiri oleh pasien dalam kegiatan
pemantauan di rumah. Namun, pasien
seringkali tidak memiliki alat untuk
mengecek kadar gula darah sehingga

biasanya mereka mengecek GDS di apotek
yang menyediakan jasa pengecekan gula
darah. Dengan adanya pelayanan
kefarmasian residensial, pasien DM tipe 2
mendapatkan pengecekan GDS dengan
lebih mudah dan disertai edukasi di rumah
masing-masing.

KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian ini, pelayanan

kefarmasian residensial diperlukan untuk
menurunkan kadar GDS pada pasien DM
tipe 2 di Cilacap.
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Abstrak
Self efficacy manajemen diri merupakan aspek psikologis yang berperan besar dan menjadi
prediktor penting terhadap kepatuhan pasien DM dalam manajemen diri. Semakin tinggi self
efficacy semakin tinggi pula kepatuhan pasien. Beberapa factor yang dipercaya berpengaruh
terhadap terhadap self efficacy manajemen diri pasien DM tipe II antara lain tingkat pendidikan,
tingkat pengetahuan, dukungan verbal keluarga, keberadaan model, pengalaman keberhasilan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis factor yang berhubungan dengan self efficacy
manajemen diri pasien DM tipe 2 di Wilayah Puskesmas Cilacap tengah 1 dan 2.  Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Cross Sectional. Tehnik sampling yang digunakan adalah
cluster random sampling dengan jumlah sampel 77 orang pasien DM tipe 2 yang di Wilayah
Puskesmas Cilacap 1 dan 2 yang. Uji analisa bivariat yang digunakan adalah Chi Square, uji
multivariate dengan binary regresi logistic Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji
statistik bivariat menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan self efficacy adalah
pengalaman keberhasilan. Berdasarkan uji binary regresi logistic factor yang paling berhubungan
adalah pengalaman keberhasilan sebelumnya. Dengan OR = 89,194 dan p value = 0,000. Dapat
disimpulkan bahwa seorang penyandang diabet yang mempunyai pengalaman keberhasilan
merawat diri memiliki kecenderungan self efficacy manajemen diri tinggi 89,194 kali disbanding
self efficacy manajemen diri sedang.

Kata kunci : self efficacy, manajemen diri diabetes, factor

Abstract
Self efficacy of self management is a psychological aspect that plays a major role and becomes an
important predictor of DM patient compliance in self-management. The higher the self efficacy the
higher the patient's compliance. Several factors are believed to affect self-efficacy of self-
management of DM type II patients, among others, education level, level of knowledge, family
verbal support, model existence, success experience. The purpose of this study was to analyze
factors related to self efficacy of self-management of DM type 2 patients in Cilacap Central
Puskesmas 1 and 2. The method used in this study was Cross Sectional. The sampling technique
used was cluster random sampling with a sample size of 77 patients with type 2 DM in Cilacap 1
and 2 Puskesmas. Bivariate analysis test used is Chi Square, multivariate test with binary
regression logistic The results showed that based on bivariate statistical test showed that the
variables associated with self efficacy is a successful experience. Based on the most correlated
binary regression logistic factor test is previous experience of success. With OR = 89,194 and p
value = 0,000. It can be concluded that a person with diabetes who has experience of self-care
success has self efficacy self management tendency 89,194 times higher than self efficacy of self
management.

Keywords: self efficacy, diabetes self-management, factor
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PENDAHULUAN
Penyakit Diabetus Mellitus

(DM) merupakan penyakit yang
bersifat kronis dan dikenal sebagai the
silent killer karena seringkali
penderitanya tidak merasakan tanda
dan gejala. Jumlah pasien DM di dunia
cenderung mengalami peningkatan
seiring perubahan gaya hidup. Secara
global, jumlah pasien DM pada tahun
2011 telah mencapai 366 juta orang
dengan usia terbanyak antara 40-59
tahun. Jika tidak ada upaya
pencegahan jumlah ini diperkirakan
akan meningkat menjadi 552 juta pada
tahun 2030.

Prevalensi DM di Indonesia dari
tahun ke tahun juga menunjukkan
peningkatan yang signifikan.
Berdasarkan hasil riset kesehatan yang
dilakukan BPPK Kemenkes (2013),
prevalensi DM tahun 2013 meningkat
dibanding hasil tahun 2007. Prevalensi
DM di Indonesia tahun 2013 adalah
2,1 %, angka ini lebih tinggi dibanding
tahun 2007 yaitu 1,1%.

Berdasarkan wilayah
kabupaten di Propinsi Jawa Tengah,
pada tahun 2009 kejadian DM di
Cilacap menunjukkan angka tertinggi
yaitu 3,9 %, diikuti oleh Wilayah
Tegal  3.1 %, Surakarta 2,8 % dan
Pemalang 2,1 % (BPPK Kemenkes RI,
2009). Meskipun pada tahun 2012
prevalensi di Cilacap bukan yang
tertinggi namun jumlah penderita DM
tipe 2 mencapai 7.064 orang (Dinkes
Prop. Jawa Tengah, 2012).

Pasien DM dapat hidup sehat
sebagaimana orang bukan pasien DM

dengan kontrol gula yang baik
(Sibeueal, Soedjodibroto, & Ndraha
1997; Kemenkes 2010).

Keterlibatan pasien dalam
pengaturan hidup sehari hari  meliputi
pengaturan makan, pengontrolan gula
darah dan olah raga teratur menuntut
kemandirian yang tinggi. Oleh karena
itu kemampuan manajemen diri pasien
DM (diabetic self management)
menjadi aspek yang penting dalam
pengelolaan diabetes di masyarakat.
Meskipun sulit, pada dasarnya pasien
mampu untuk mengontrol perilakunya
sendiri.

Aspek psikologis merupakan
aspek yang sangat dominan dalam
mempengaruhi perilaku pasien DM.
Aspek psikologis seperti, kesadaran
diri (locus of control), kepercayaan
diri (self confident), harapan
pencapaian (outcome ekspectancy) dan
self efficacy merupakan faktor yang
berperan dalam perilaku regulasi diri
(self regulation behavior) (Wen,
Parchman & Shepherd, 2000; O ’Hea
et al., 2008).  Di antara beberapa aspek
psikologis, self efficacy merupakan
aspek yang paling dominan
(Damayanti, Sitorus, & Sabri , 2011).
Self efficacy merupakan pusat perilaku
regulasi diri yang berkontribusi dalam
manajemen diri dan kontrol penyakit,
sehingga berperan dalam kesuksesan
adopsi perilaku kesehatan (Bandura,
1994; Bandura 1997; Gibney 2003).

Beberapa penelitian
menunjukkan self efficacy merupakan
variabel yang dominan berhubungan
dengan kepatuhan pasien DM tipe 2.
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Self efficacy yang tinggi berhubungan
dengan meningkatnya kepatuhan.
Seseorang dengan self efficacy baik
berpeluang 8,9 kali patuh dibanding
yang mempunyai self eficacy kurang
baik  (Damayanti et al, 2011).
Penelitian lain menunjukkan interaksi
yang signifikan antara locus of control,
outcome expectacy, dan self efficacy.
Seseorang dengan self efficacy yang
tinggi cenderung menunjukkan kontrol
diabetik yang lebih berkembang.
Sebaliknya seseorang dengan self
efficacy yang rendah namun dengan
rasa tanggung jawab diri (locus of
control) tinggi dan harapan pencapaian
tinggi justru bisa mengalami frustasi
dan cenderung berperilaku negatif
sehingga kontrol glikemiknya menjadi
buruk (O’Hea et al, 2008).

Dalam upaya peningkatan self
efficafy manajemen diri DM terdapat
beberapa faktor yang harus
diperhatikan antara lain sumber-
sumber efikasi diri dapat berasal dari
pengalaman individu, pengalaman
orang lain, persuasi sosial serta kondisi
fisik dan emosional. Beberapa faktor
yang dipercaya mempengaruhi self
efficacy antara lain 1) faktor individu
meliputi jenis kelamin, usia, tingkat
pendidikan,  pengalaman, status
kesehatan; 2) sifat dari tugas yang
dihadapi; 3) kondisi lingkungan dan
informasi tentang kemampuan
individu (Bandura, 1994; 1997;
Entwislte, Kendall & Mead 2010).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan

penelitian Cross Sectional. Yang
bertujuan untuk menganalisis factor
yang berhubungan dengan self efficacy
manajemen diri pasien DM tipe 2.
Responden dalam penelitian ini
berjumlah 77 orang yang dipilih
dengan menggunakan metode cluster
random sampling yaitu berdasarkan
pendekatan wilayah di kecamatan
Cilacap Tengah yang terdiri dari 5
kelurahan yaitu Gunungsimping,
Sidanegara, Lomanis, Donan dan
Kutawaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Bivariat
Analisa bivariat dilakukan

menggunakan uji Chi Square untuk
melihat hubungan antara variabel
independent yaitu tingkat pendidikan,
pengetahuan, penghasilan, dukungan
verbal, keberadaan model dan
pengalaman keberhasilan dengan
variabel dependent yaitu self efficacy
manajemen diri. Hasil analisa dapat
dilihat pada tabel 1 sampai tabel 6
Tabel. 1 Hubungan tingkat pendidikan
dengan self efficacy manajemen diri

Tingkat
Pendidikan

Tingkat Self Efficacy
TotalSedang Tinggi

Dasar 8 31 39
61.5% 48.4% 50.6%

Lanjut 5 33 38
38.5% 51.6% 49.4%

TOTAL 13 64 77
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Tingkat
Pendidikan

Tingkat Self Efficacy
TotalSedang Tinggi

Dasar 8 31 39
61.5% 48.4% 50.6%

Lanjut 5 33 38
38.5% 51.6% 49.4%

TOTAL 13 64 77
100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square = 0, 742P value =
0.389

Berdasarkan tabel 1 dapat
disimpulkan bahwa tidak ada
hubungan yang signifikan antara
tingkat pendidikan dengan self efficacy
manajemen diri.

Tabel. 2 Hubungan Penghasilan
dengan self efficacy manajemen diri

Penghasilan
tingkat Self Efficacy

Total
sedang tinggi

< UMR 3 29 32
23.1% 45.3% 41.6%

≥ UMR 10 35 45
76.9% 54.7% 58.4%

Total 13 64 77
100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square = 2,200 P Value =
0.138

Tabel 2 menunjukkan bahwa
pada responden dengan penghasilan
dibawah UMR lebih banyak yang
memiliki self efficacy tinggi, namun
secara statistic tidak terdapat
hubungan yang bermakna.

Tabel. 3 Hubungan Keberadaan Model
dengan self efficacy manajemen diri

Pearson Chi-Square = 0,126 P value =

0.722 Pada tabel 4 terlihat bahwa
keberadaan model tidak berhubungan
dengan self efficacy responden.

Tabel. 4 Hubungan Pengetahuan
dengan self efficacy manajemen diri

Tingkat
pengetahuan

Tingkat Self Efficacy
Total

sedang tinggi

Sedang
10 43 53

76.9% 67.2% 68.8%

Baik
3 21 24

23.1% 32.8% 31.2%

Total
13 64 77

100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square = 0,477 P value =
0.490

Pada tabel 4 dapat disimpulkan bahwa
tingkat pengetahuan responden lebih
banyak yang sedang yaitu 68%. Secara
statistic, tingkat pengetahuan tidak
berhubungan dengan self efficacy
manajemen diri

Tabel. 5 Hubungan Dukungan
Persuasi Verbal dengan self efficacy
manajemen diri

Keberadaan Model
Tingkat Self Efficacy

Total
sedang tinggi

Tidak ada
7 31 38

53.8% 48.4% 49.4%

Ada
6 33 39

46.2% 51.6% 50.6%

Total
13 64 77

100.0% 100.0% 100.0%
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Dukungan
persuasi verbal

Tingkat Self Efficacy
Total

sedang tinggi

Kurang
8 25 33

61.5% 39.1% 42.9%

Baik
5 39 44

38.5% 60.9% 57.1%

Total
13 64 77

100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square = 2,229 p value =
0,135
Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa
dukungan persuasi verbal dari
keluarga secara statistik tidak
berhubungan dengan self efficacy
responden.

Tabel. 6 Hubungan Pengalaman
Keberhasilan dengan self efficacy
manajemen diri

Pengalaman
keberhasilan
sebelumnya

tingkat Self Efficacy pre
Total

sedang tinggi

Kurang
12 14 26

92.3% 21.9% 33.8%

Baik
1 50 51

7.7% 78.1% 66.2%

Total
%

13 64 77

100.0% 100.0% 100.0%

Pearson Chi-Square = 23,967 P Value
= 0.000

Berdasarkan tabel 6 terlihat
bahwa pengalaman keberhasilan
responden sebelumnya berhubungan
secara signifikan dengan self efficacy
manajemen diri responden.

Berdasarkan tabel 1 hingga
tabel 6 dapat disimpulkan bahwa
hanya pengalaman keberhasilan yang

berhubungan secara signifikan dengan
self efficacy manajemen diri pasien
DM

Analisis Multivariat
Berdasarkan analisis faktor

yang berhubungan dengan self efficacy
manajemen diri, dilakukan analisis
multivariat dengan uji regresi logistik
Tabel 7 Uji regresi logistik faktor yang
berpengaruh terhadap pre test self
efficacy manajemen diri metode enter

-2 Log  ligelihood =40, 991
Nagelkerke R Square = 0,525
Omnibust test  of model coefficients =
28.929 sig = 0,000

Berdasarkan tabel 4.7 terlihat
bahwa nilai Omnibust test  of model
coefficients = 28,929  dengan nilai sig.
Model  = 0,000, maka Ho ditolak,
sehingga dapat disimpulkan bahwa
variabel bebas secara bersama-sama
atau minimal ada satu variabel bebas
yang berpengaruh terhadap self
efficacy Manajemen diri. Berdasarkan
tabel tersebut juga  terlihat bahwa
secara statistik variabel yang
berhubungan dengan self efficacy
manajemen diri pada keseluruhan
responden adalah pengalaman
keberhasilan. Variabel pengalaman
keberhasilan menunjukkan hubungan
yang paling kuat dengan nilai wald

Variabel in
equation

Wald ρ Value OR

Penghasilan 3.766 .052 .164
Dukungan
Verbal 1.080 .299 .368

Pengalamankeb
erhasilan 12.472 .000 89.1

94
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(12,472) dan odd ratio 89,194)
tertinggi. Bisa disimpulkan seseorang
dengan pengalaman keberhasilan baik
cenderung mempunyai self efficacy
tinggi 89,194 kali dibanding seseorang
dengan pengalaman keberhasilan
kurang baik.

SIMPULAN DAN SARAN
Seorang penyandang diabet

yang mempunyai pengalaman
keberhasilan merawat diri memiliki
kecenderungan self efficacy
manajemen diri tinggi 89,194 kali
disbanding self efficacy manajemen
diri sedang. Hal ini bermakna bahwa
pengalaman awal penyandang diabetes
tipe 2 dalam melakukan manajemen
diri akan berhubungan dengan self
efficacy manajemen diri berikutnya.

Seorang penyandang diabetes
perlu mendapatkan pendampingan
dalam melakukan manajemen diri
hingga berhasil sehingga akan
berdampak pada self efficacy
manajemen dirinya

DAFTAR PUSTAKA
Afsanepurak S.A, Bahram A., Dana

A., Abdi J. (2012). The effect of
self talk and imagery on self
efficacy in throwing darts in
adolescents. International
research journal of applied and
basic sciences, 3 (3), 594 – 600
diunduh dari
https://www.irjabs.com

Alwisol (2005) Psikologi Kepribadian.
Malang: UMM Press

Apelqvist, J. (2008) The foot in
perspective,
Diabetes/Metabolism research

and reviews, Wiley InterScience,
doi : 10.1002/dmrr.834.

Apriani S, Raksanagara .S., Sari
C.W.M, (2014). Pengaruh
program edukasi dengan metode
kelompok terhadap perilaku
perawatan diri pasien diabetes
melitus tipe 2, diunduh dari
ejournal.stikesborromeus.ac.id

Ariani, Y. (2011). Hubungan antara
motivasi dengan efikasi diri
pasien DM tipe 2 dalam konteks
asuhan keperawatan di RSUP.
H. Adam Malik Medan. Depok:
FIK UI. Tesis: Tidak
Dipublikasikan.

Atak, N., Gurkan, T., & Kose, K.
(2008). The effect of education
on knowledge, self management
behaviours and self efficacy of
patients with type 2 diabetes,
Australian Journal Of Advanced
Nursing, 26(2), 66-74.

American Diabetes Association
(2010), Standard of medical care
in diabetes – 2010, Diabetes
Care, 33 (1), 511- 561 diunduh
dari
http://care.diabetesjournals.org

Badan Penelitian dan pengembangan
Kesehatan Kemenkes RI (2009),
Riset kesehatan dasar  Provinsi
Jawa Tengah 2007, Jakarta :
BPPK Kemenkes RI

Badan Penelitian dan pengembangan
Kesehatan Kemenkes RI (2013),
Riset kesehatan dasar 2013,
Jakarta : BPPK Kemenkes RI

Bandura, A. (1977) Self efficacy:
toward a unifying theory of
behavioral change,
Psychological review, 84 (2),
191-215,

Bandura, A.  (1982) Self efficacy
mechanism in human agency,
American Psychologist, 37 (2)



Seminar Nasional Kesehatan Profesi Ners STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap
Management Communication In Health Team Collaboration 2017

Of Giving High Alert For Patient Safety

154

122-147, diakses dari
https://ed.stanford.edu/
sites/default/files/annurev-
psych-
psychology_of_change_final_e2.
pdf pada tanggal Februari 2015

Bandura, A. (1986). Social
foundations of thought and
action: A social cognitive theory.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-
Hall, Inc

Bandura, A. (1994) Self efficacy, in
V.S. Ramachaudran (Ed),
Encyclopedia of human
behavior,(vol 4, pp 71 – 81).
New York : Academic Press
(Reprinted in H. Friedman (Ed),
Encyclopedia of mental health.
San Diego : Academic Press,
1998).

Bandura, A. (1997). Self-
efficacy:The exercise of control.
Diunduh pada tanggal Maret
2015 dari
http://www.des.emory.edu/mfp/e
ffbook5.html

Bruce, M. (2007). Positive
thinking. Nursing
Standard, 21(30), 64.

Budiyani, K. dan Martianah, S.M.,
(2011) Pelatihan manajemen diri
untuk meningkatkan kepatuhan
diet pada penderita diabetes
mellitus tipe II, Psycho Idea, 9,
78 – 97

Cherrington, A., Wallston, K.A., &
Rothman R. L., (2010)
Exploring the relationship
between diabetes self efficacy,
depresive symptoms, and
glycemic control among men
and women with type 2 diabetes,
J behav Med, 33, 81 – 89, doi :
10.1007/s10865-009-9233-4

Coehn G L (2009) Recursive
processes in self-affirmation:
Intervening to close the minority
achievement gap, Science,
sciencemag.org, diunduh dari
https://ed.stanford.edu/sites/defa
ult/files/recursive_processes_fin
al_ science.pdf

Coehen G.L., Sherman D.K. (2014)
The psychology of change: self
affirmation and social
psychological intervention,
Annual review of psychology.
Doi : 10.1146/annurev-psych-
010213-115137

Creswell, J. D., Dutcher, J. M., Klein,
W. M. P., Harris, P. R., &
Levine, J. M. (2013). Self-
affirmation improves problem-
solving under stress. PLoS
One, 8(5) doi:http://
dx.doi.org/10.1371/journal.pone.
0062593

Damayanti, S., Sitorus, R., Sabri, L.
(2011) Hubungan antara
spiritualitas dan efikasi diri
dengan kepatuhan pasien
diabetes mellitus tipe 2 di RS
Jogja, Jurnal Respati, diunduh
dari http://journal.respati.
ac.id/index.php/
medika/article/view/140/129

DeLaune S C, Ladner P K ( 2010)
Fundamentals of Nursing:
Standards & Practice (4),
Delmar Chengage learning
diperoleh dari
http://fac.ksu.edu.sa/sites/
default/files/fundamentals_of_nu
risng_.pdf.

Departemen kesehatan Republik
Indonesia (2006) Pedoman
kegiatan perawat kesehatan
masyarakat di puskesmas.
Jakarta: Direktoral Bina
Pelayanan Keperawatan.



Seminar Nasional Kesehatan Profesi Ners STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap
Management Communication In Health Team Collaboration 2017

Of Giving High Alert For Patient Safety

155

Departemen kesehatan Republik
Indonesia (2006) Pedoman
peningkatan kerja perawat di
puskesmas (panduan bagi
Kabupatan/Kota). Jakarta:
Direktoral Keperawatan dan
Keteknisian Medik

Depkes, RI. (2009). Kebijakan dan
Strategi Nasional Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular. Jakarta.

Dinas Kesehatan Propinsi Jawa
Tengah (2012) Buku profil
kesehatan propinsi Jawa Tengah
tahun 2012, Semarang : Dinkes
Jateng

Dwitantyanov, A., Hidayati, F., dan
Sawitri, D.R., (2010) Pengaruh
pelatihan berpikir positif pada
efikasi diri akademik mahasiswa
: studi eksperimen pada
mahasiswa fakultas Psikologi
Undip Semarang, Jurnal
Psikologi Undip, 8 (2), 135 –
144

Entwistle F, Kendall S, Mead M
(2010) Breastfeeding support:
the importance of self-efficacy
for low-income women,
Maternal and Child Nutrition. 6,
3, 228-242.

Epton T, Harris P.R. (2008) Self
affirmation promotes health
behavior change, Health
Psychologi, 27 (6), diperoleh
dari
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19025270

Falk, E. B., O’Donnel, M. B., Cascio,
C. N., Tinney, F., Kang, Y.,
Lieberman, M.D.,...Strecher, V.J
(2014) Self affirmation alters the
brain.s response to health
message and subsequent
behavior change, PNAS, 12 (7),

1977-1982, doi
:10.1073/pnas.1500247112

Funnell, M. M., et.al. (2008). National
Standards for Diabetes Self-
Management Education.
Diabetes Care, 31 (1):  S87-S94.

Gibney, G.T. 2002. Factor Influencing
Adherence to Dietary
Recommendations for the
Control of Diabetes Type II.
Costa Rica : Hospital San
Francisco de Asis

Greeson, 2008, Mindfullness research
update 2008, NIH Public Access,
diunduh dari http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic
les/PMC2679512/pdf
/nihms107164.pdf

Gucciardi, E., DeMelo, M., Lee, R.N.,
Grace, S.L. (2007) Assessment
of two culturally competent
diabetes education methods :
individual versus individual plus
group education in Canadian
Portuguese adults with type 2
diabetes, Ethnicity and Health,
12 (2), 163-187

IDF, (2009). IDF diabetes atlas (4).
Brussels, Belgium: International
Diabetes Federation.

IDF, (2011) Complications of
diabetes, diunduh dari
www.idf.org/complications-
diabetes

Kariadi, S. H. (2009). Diabetes?Siapa
Takut:Panduan Lengkap untuk
Diabetesi,. Keluarganya, dan
Professional Medis. Bandung:
PT.Mizan Pustaka

Kementerian Kesehatan. 2010.
Petunjuk Teknis Pengukuran
Faktor Risiko Diabetes Melitus,
Jakarta

Kinnier, R., Hofsess, C., Pongratz, R.,
& Lambert, C. (2009).



Seminar Nasional Kesehatan Profesi Ners STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap
Management Communication In Health Team Collaboration 2017

Of Giving High Alert For Patient Safety

156

Attributions and affirmations for
overcoming anxiety and
depression. Psychology &
Psychotherapy: Theory,
Research & Practice,82(Part 2),
153-169.
doi:10.1348/147608308X389418

Koole, S. (1999). The cessation of
rumination through self-
affirmation. Journal of
personality and social
psychology, 77(1),1

Jurnal Medica (2012), Sosialisasi
Pengendalian Diabetes Melitus
di Indonesia, Jurnal Medica,
diperoleh dari
http://jurnalmedika.com/edisi-
tahun-2012/edisi-no-11-vol-
xxxvii-2012/513-kegiatan/1176-
sosialisasi-pengendalian-
diabetes-melitus-di-indonesia

Mamiri, D.E. (2005) Hubungan peran
serta keluarga dalam merawat
klien diabetes melitus dengan
kepatuhan mengikuti program
diet di bangsal 2,3 dan 10
Rumah Sakit Tingkat II Dr
Soepraoen Malang. Karya Tulis
Ilmiah. Malang : Akademi
Keperawatan Rumah Sakit
Tingkat II Dr Soepraoen.

Mansjoer, A. (2005) Kapita selekta
kedokteran jilid 1, Jakarta :
Media Aesculapius FKUI

McAlister, A. L., Perry, C. L., &
Parcel, G. S. (2008). How
individuals, environments, and
health behaviors interact: Social
cognitive theory. In K. Glanz, B.
K. Rimer, & K. Viswanath
(Eds.), Health behavior and
health education: Theory,
research, and practice (4th ed.,
pp. 169-188). San Francisco,
CA: JosseyBass

McDowell, J., Courtney, M., Edwards,
H., & Shortridge-Baggett, L.
(2005). Validation of the
Australian/English version of the
Diabetes Management Self-
Efficacy Scale. International
Journal Of Nursing
Practice, 11(4), 177-184.

McGowan, P. (2011) The efficacy of
diabetes patient education and
self management education in
type 2 diabetes, Canadian
Journal of diabetes, 35 (1), 46 –
53

Mensing C.R., Norris S.L. 2009.
Group Education In Diabetes:
Effectiveness And
Implementation. Diabetes
Spectrum 16:96– 103.

Miner, L.K.R., Wagner, L., Lonvig,
E.M., Hjelmborg, J., Henriksen,
J.E., (2011) The effect of
motivational interviewing on
glycaemic control and perceived
competence of diabetes self
management in patients with
type 1 and type 2 diabetes
mellitus after attending a group
education programe : a
randomised controlled trial,
Diabetologis, 54, 1620 – 1629,
doi : 10.1007/s00125.2120.x

Moskowitz, D., Thom, D.H., Hessier,
D., Ghorab, A., Bodenheimer,
T., (2013) Peer coaching to
improve diabetes self
management : wich patients
benefits most ?, Journal of
General Internal Medicine, 28
(7) 938 – 943, doi :
10.1007/s11606.013.2367.7

Mukhid, A. (2009) Self efficacy :
perspektif teori kognitif dan
implikasinya terhadap
pendidikan, Tadris, 4 (1), 106 –
122



Seminar Nasional Kesehatan Profesi Ners STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap
Management Communication In Health Team Collaboration 2017

Of Giving High Alert For Patient Safety

157

Musyarofah, Rosiana & Siswanti
(2013) Perbedaan Kepatuhan
Minum obat Sebelum Dan
Setelah Afirmasi Positif Pada
Penderita TB paru di Puskesmas
Gribig Kabupaten Kudus, Jurnal
Ilmu Keperawatan dan
Kebidanan, 4(2) diperoleh dari
http://e-
journal.stikesmuhkudus.ac.id/
index.php/karakter/article/view/1
06/90

Nabyl. RA 2009. Cara mudah
mencegah dan mengobati
diabetes mellitus. Yogyakarta:
Aulia Publishing.

Ndraha, S., (2014) Diabetes Mellitus
tipe 2 dan tatalaksana terkini,
Medicinus, 27 (2), 9 – 16.

Norris, S.I., Nichols, P.J., Caspersen,
C.J., Glasgow, R.F., Engelgau,
M.M., Jack Jr, L., ...McCulloh,
D., (2002) Increasing diabetes
self management education in
community setting : a systematic
review, American Journal of
preventive Medicine, 22, 39 – 65

O’Hea, E.L, Moon, S., Grothe, K.B.,
Boudreaux, E., Bodenios, J.S.,
Wallston, K., Brantley, P.J.
(2008) The intraction of locus of
control, self efficacy, and
outcome expectancy in relation
to HbA1c in medically
underserved individuals with
type 2 diabetes, J Behav Med, 32
: 106 – 117, doi :
10.1007/s10865.9188.x

Parker, G., Dr. (2014, Sep). The
healing power of
affirmations. Michigan
Chronicle dipereoleh dari
http://search.proquest.com/docvi
ew/ 1612939433?
accountid=48290

Perkumpulan Endokrinologi
Indonesia, (2006) Konsensus
pengelolaan diabetes mellitus di
Indonesia, Jakarta

Polit, D.F & Beck, C.T. (2006).
Essentials of nursing research,
methods, apraisal and
utilization, Philadelphia,
Lippincot William & Wilkins

Purba, C.I.H, Sitorus, R., Afiyanti, Y.
(2008) pengalaman
ketidakpatuhan pasien terhadap
penatalaksanaan diabetes
mellitus : studi fenomenologi,
Jurnal Keperawatan Indonesia,
12 (2) 84-90

Rickheim
PL, Weaver TW, Flader JL, Ken
dall DM. (2002) Assessment of
group versus individual diabetes
education: a randomized study.
Diabetes care 21 (2). Diperoleh
dari
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/11815494

Rondhiarto, (2012) Pengaruh diabetes
self management education
dalam discharge planning
terhadap self care behavior
pasien diabetes mellitus tipe 2,
Jurnal Keperawatan Soedirman,
7 (3) 133 – 141.

Santrock, J.W. (2007) Psikologi
Pendidikan (2). (Penerj. Tri
Wibowo B.S). Jakarta: Kencana.

Sasson D. Dan Sasson R. (2014)
Affirmations words with power,
free chapter, diunduh dari
www.succesconsciousness.com.

Scott, R., O Brien, R, Fulcher, G.,
Pardy, C., d’Emdes, M.,
Taskinen, MR., ... Keech, A,
(2009) Effect of fenofibrate
Treatment on Cardiovascular
Disease Risk in 9,795
Individuals With Type 2



Seminar Nasional Kesehatan Profesi Ners STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap
Management Communication In Health Team Collaboration 2017

Of Giving High Alert For Patient Safety

158

Diabetes and Various
Components of the Metabolic
Syndrome, Diabetes Care , 32
(3) 493 – 498

Senecal, C., Nouwen, A., White, D.
2000. Motivation and diatary
self care in adult with diabetes:
are self efficacy and autonomous
self regulation complementary or
competing construct. Health
Psychology. 19,5,452-457

Shen, H., Edwards, H., Courtney, M.,
Mcdowell, J., & Wu, M. (2012).
Peer-led diabetes self-
management programme for
community-dwelling older
people in China: study protocol
for a quasi-experimental
design. Journal Of Advanced
Nursing, 68(12), 2766-2777.
doi:10.1111/j.1365-
2648.2012.06059.x

Shrank W.H., & Choudhry, N.K.,
(2012) affect and affirmations –
a basic approach to promote
adherence, Nature Reviews :
Cardiology, 9, 263 – 265
diunduh dari
http://scholar.havard.edu/files/nk
c/files/2012/affect-and-
affirmation-editorial-nature-
reviews-cardiology.pdf

Sibuea, W.H., Soedjodibroto. W.,
Ndraha. S. 1997. Perencanaan
Makan bagi Penderita Diabetes
Melitus dengan Sistem Unit.
Jakarta: CV. Infomedika

Smeltzer, C. S., Bare G. B.(2002)
Buku Ajar Keperawatan Medikal
– Bedah. Alih Bahasa: dr. H. Y.
Kuncara. Jakarta: EGC

Soegondo, S., Soewondo, P., &
Subekti, I. (2009).
Penatalaksanaan diabetes
melitus terpadu. Jakarta:

Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia.

Solichah, Rosiana, & Siswanti, (2013)
Perbedaan tingkat kepatuhan diet
sebelum dan setelah afirmasi
positif pada pasien diabetes
mellitus di ruang Cempaka
rumah sakit umum daerah
Kabupaten Kudus, JIKK, 4 (2),
22-23

Stanhope M, & Lancaster J (2004)
Community & public health
nursing, Philadelpia : Mosby

Steinsbekk, A., Rygg, L., Lisulo, M.,
Rise, M.B., & Fretheim, A
(2012) Group based diabetes self
management education
compared to routine treatment
for people with type 2 diabetes
mellitus : a systematic review
with meta analysis, BMC Helath
Service Research, 12 (213) 1-19

Sturt, J., Hearnshaw, H., & Wakelin,
M. (2010). Validity and
reliability of the DMSES UK: A
measure of self-efficacy for type
2 diabetes self-management.
Primary Health Care Research
& Development, 11(4), 374-381.
doi:http://dx.doi.org/10.1017/
S1463423610000101

Suyono, S. (2006). Buku ajar ilmu
penyakit  dalam. (3). Jakarta;
Pusat penerbit Departemen
Penyakit Dalam FKUI

Unger, A.K., (2015) Focusing on your
presence of mind with mindful
affirmations, di unduh dari
http://AskTheInternetTherapist.c
om tanggal 5 April 2015

Venkataraman, K., Kannan, A., Kalra,
O., Gambhir, J., Sharma, A.,
Sundaram, K., & Mohan, V.
(2012). Diabetes Self-Efficacy
Strongly Influences Actual



Seminar Nasional Kesehatan Profesi Ners STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap
Management Communication In Health Team Collaboration 2017

Of Giving High Alert For Patient Safety

159

Control of Diabetes in Patients
Attending a Tertiary Hospital in
India, Journal Of Community
Health, 37(3), 653-662.
doi:10.1007/s10900-011-9496-x

Wallston K.A, Rothman R.L, &
Cherrington A. (2007)
Psychometric properties of
perceived diabetes self
management scale (PDSMS),
Journal of behavioral medicine
30(5)

Wen LK, Parchman ML, Shepherd M
D (2004) Family support and
diet barriers among older
hispanic adults with type 2
diabetes, Farm Med 36 (6)
diunduh dari Pubmed :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/15181555

Wood J.V., Perunovie W. Q. E., Lee
J.W., (2009) Positive self
statement, power for some, peril
for others, Psychological
science, 20 (7) 860 – 866

Wu, S.F.V., Courtney, M., Edwards,
H., Mc Dowell, J., Shortridge-
Baggett, L. M., Chang, P.J.,
(2006) Development and
validation of the Chinese version
of the diabetic management self
efficacy  scale, International
Journal of Nursing Study, 45,
534 – 542, doi :
10.1016/j.ijnurstu.2006.08.020

Yu, C. H., Parsons, J. A., Mamdani,
M., Lebovic, G., Hall, S.,
Newton, D., & ... Straus, S. E.
(2014). A web-based
intervention to support self-
management of patients with
type 2 diabetes mellitus: effect
on self-efficacy, self-care and
diabetes distress. BMC Medical
Informatics & Decision
Making, 14(1), 1-26.
doi:10.1186/s12911-014-0117-3

Van der Bijl, J., van Poelgeest-Eeltink,
A., & Shortridge-Baggett, L.
(1999). The psychometric
properties of the diabetes
management self-efficacy scale
for patients with type 2 diabetes
mellitus, Journal Of Advanced
Nursing, 30(2), 352-359.



160

EVALUASI PROGRAM GERAKAN PENDAMPINGAN IBU HAMIL DAN
NEONATUS RISIKO TINGGI (GERDARISTI) UNTUK MENURUNKAN

ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN NGANJUK

Titin Ratnaningsih
STIKes Satria Bhakti Nganjuk
e-mail: titinghara@gmail.com

Abstrak
AKI dan AKB di Kabupaten Nganjuk terus mengalami peningkatan Salah satu upaya
untuk menekan jumlah kematian ibu dan bayi melalui Program Pendampingan Ibu Hamil
dan Bayi Risiko Tinggi (Gerdaristi). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat
keberhasilan Program Gerdaristi dalam menurunkan AKI dan AKB. Penelitian ini
menggunakan studi kasus dengan rancangan pengambilan data kualitatif, teknik
pengambilan sampel secara purposive sampling jenis criterion sampling. Teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, FGD, observasi dan studi
dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan rantai bukti, triangulasi, member cek,
perpanjangan keikutsertaan dan pengecekan teman sejawat. Program Gerdaristi di
Kabupaten Nganjuk  berjalan hampir 3 tahun. Latar belakang adalah menurunkan AKI
dan AKB, dilaksanakan diseluruh Kecamatan setiap satu bulan sekali yang di pusatkan di
Puskesmas. Selain itu dilakukan kunjungan rumah tiap minggu oleh kader.Tingkat
keberhasilan Program Gerdaristi sangat tinggi. Meskipun demikian masih tidak
maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh kader dan tingkat pengetahuan ibu
tentang kehamilan risiko tinggi yang masih kurang, terdapatnya kematian ibu dan bayi di
beberapa kecamatan.  Hal ini disebabkan kesadaran ibu hamil untuk bersalin di rumah
sakit yang rendah serta adanya faktor kematian yang tidak bisa diprediksi dari awal.

Kata Kunci : Program Gerdaristi, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi

Abstract
The mortality numbers of maternal and neonatal in nganjuk regency has increase and
placed in the third rank as maternal mortality then in the second place as neonatal
mortality from whole regency in East Java, one way of resolving this case for decreasing
maternal mortality and neonatal is Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi Risiko Tinggi
(Gerdaristi) Programe. Evaluating the success of Gerdaristi programe in decreasing
maternal  and neonatal mortality in Nganjuk regencyThis research methods was using
case study with qualitative data collection design, sampling technique was proposive
sampling with the criterion based sampling. The technique of data collection was using
interviews, FGD participant observation and documentation. The validity test of the data
was using the chain of evidence, sources triangulasi, triangulation theory, triangulation
method, member check and peer debriefing.Gerdaristi programe in Nganjuk Regency has
been held in three years, the background is for decreasing maternal and neoatal
mortality. Gerdaristi programe has been held in all district in Nganjuk, by accompanying
high risk pragnent women every month in medical center. Beside that, the cadre visiting
pregnant women in there house every week. And one cadre accompanying one mother.
The success of Gerdaristi programe is good enough. Even though this programe is
success but still found some problems like not maximal the accompanying by cadre, the
mother less known about high risk in pregnancy and there is maternal and neonatal
mortality in some district. This problem caused by some factor like less awareness
pregnant woman for brithing in hospital, and then some unpredictable mortality.

Keywords : Gerdaristi Programe, Maternal Mortality, Infant Mortality
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PENDAHULUAN
Angka Kematian Ibu (AKI) dan

Angka Kematian Bayi (AKB) di
Indonesia saat ini masih tinggi jika
dibandingkan dengan negara-negara
di Asia Tenggara, dimana pada tahun
2012 ini AKI di Indonesia mengalami
peningkatan dari 228 per 100.000 KH
tahun 2007 menjadi 359 per 100.000
KH tahun 2012 (SDKI, 2012).

Angka kematian ibu di Provinsi
Jawa Timur dalam lima tahun terakhir
mengalami tren penurunan
berdasarkan Laporan Kematian Ibu
(LKI) kabupaten / kota se Jawa
Timur. Pada tahun 2012 hingga 2014
yang mencapai penurunan AKI
hingga 93,52/100.000 KH dengan
jumlah kematian ibu mencapai 567
kasus ini  maka Provinsi Jawa Timur
telah mencapai target MDG’s 2015
yaitu 102/100.000 KH, akan tetapi
angka ini masih merupakan
penyumbang kematian tertinggi
kelima dari seluruh provinsi di
Indonesia.

Berdasarkan hasil studi
pendahuluan yang dilakukan peneliti
pada tanggal 10 Januari 2016 di Dinas
Kesehatan Kabupaten Nganjuk
diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 1. Jumlah Kematian Ibu dan
bayi di Kabupaten Nganjuk

Tahun Jumlah
Kematian

Ibu

Jumlah
Kematian

Bayi
2010
2011
2012
2013
2014
2015

17
22
25
24
17
12

212
258
314
327
172
170

Sumber : Dinkes Nganjuk

Pada tahun 2015 jumlah kematian
ibu di Kabupaten Nganjuk mengalami
penurunan menjadi 12 kematian. Dari
20 kecamatan yang ada di Kabupaten
Nganjuk terdapat 8 kecamatan yang
masih terdapat kematian ibu meskipun
sudah menjalankan program
Gerdaristi.

Faktor yang berkontribusi
terhadap kematian ibu secara garis
besar dapat dikelompokkan menjadi
penyebab langsung dan penyebab
tidak langsung. Penyebab langsung
kematian ibu adalah faktor yang
berhubungan dengan komplikasi
kehamilan, persalinan dan nifas
Penyebab tidak langsung kematian ibu
adalah faktor-faktor yang
memperberat keadaan ibu hamil
seperti empat terlalu (terlalu muda,
terlalu tua, terlalu sering melahirkan,
dan terlalu dekat jarak kelahiran).
Melihat kasus di atas maka upaya
untuk memecahkan masalah
penurunan angka kematian ibu dan
bayi di Kabupaten Nganjuk melalui
Program Pendampingan Ibu Hamil
dan Neonatus Risiko Tinggi
(GERDARISTI). Gerdaristi adalah
suatu program pendampingan ANC
ibu hamil risiko tinggi yang
melibatkan beberapa sektor dengan
mengupayakan pemberdayaan
masyarakat dibantu oleh kader
melalui teknologi tepat guna yaitu
dengan penggunaan Kartu Skor Poedji
Rochjati.

Tujuan penelitian ini adalah
mengevaluasi program pendampingan
ibu hamil dan neonatus risiko tinggi
(Gerdaristi) untuk menurunkan AKI
dan AKB
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif, pengumpulan data
dengan melakukan wawancara
mendalam (indepht interview) dan
Focus Group Discussion (FGD),
observasi dan studi dokumen.

HASIL PENELITIAN
Penelitian ini melibatkan 10

orang informan ibu hamil beresiko
tinggi, 4 orang kader pendamping, 2
orang bidan koordinator, 2 orang
tokoh masyarakat, 1 orang organisasi
profesi (IBI), 2 orang informan kunci
(Dinas Kesehatan dan PKK).

Latar belakang program gerdaristi
adalah tingginya AKI dan AKB di
Kabupaten Nganjuk, dukungan dari
Bupati Nganjuk dengan diterbitkan
SK Bupati Nganjuk No.
188/336/K/411.013/2013 dan
Peraturan Bupati Nganjuk No.5 tahun
2014.

Tujuan program Gerdaristi ini
adalah untuk menurunkan AKI dan
AKB di Kabupaten Nganjuk. Tujuan
yang lain diantaranya adalah
mengidentifikasi identitas ibu hamil,
mengidentifikasi status sosial
ekonomi, mengidentifikasi status
sanitasi lingkungan, memetakan
faktor risiko tinggi, meningkatkan
pengetahuan, sikap dan keterampilan
kader, menganalisa perkembangan
status gizi, menganalisa
perkembangan status kesehatan,
mendukung program nasional GSI

Cara penentuan populasi sasaran
program Gerdaristi melalui Skreening
KSPR yang fokus terhadap ibu hamil
risiko tinggi. Selain itu penentuan

berdasarkan status sosial ekonomi
keluarga dan status gizi.

Bentuk kegiatan program
gerdaristi diantaranya pemeriksaan
ibu hamil risiko tingg di Puskesmas
satu bulan sekali, pendampingan di
rumah oleh kader tiap satu minggu
sekali, kunjungan rumah oleh TP
PKK dalam pemanfaatan lahan tanah
dan pemberian informasi tentang
rumah sehat serta sanitasi lingkungan
yang baik.

Indikator keberhasilan program
Gerdaristi diantaranya adalah AKI
dan AKB turun, great/rangking di
Jawa Timur turun, peningkatan
anggaran, peningkatan sumber daya,
perbaikan sistem, kesediaan ibu untuk
didampingi.

Pengetahuan informan baik itu
Kabid Kesga, TP PKK, Bidan, kader,
OP maupun TOMA dan TOGA
memiliki pengetahuan yang baik.
Hanya saja didapatkan beberapa
informan ibu hamil tidak memahami
alasan mengapa mengikuti program
Gerdaristi.

Seluruh dinas terkait sangat
mendukung program Gerdaristi ini,
dibuktikan dengan partisipasi dari
beberpa dinas terkait dan Pemda
dengan mengeluarkan Perbub terkait
program Gerdaristi dan peningkatan
kualitas SDM bagi bidan baik PTT
maupun PNS dan sikap ibu hamil
sendiri sangat senang dan
berterimakasih.

Kabupaten Nganjuk dan
pemerintah daerah disini adalah
dengan memberikan dana anggaran
yang masuk APBD Kabupaten
Nganjuk yang tiap tahunnya
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dinaikkan demi tercapainya tujuan
dari program ini. Seluruh tim
Gerdaristi baik itu bidan maupun
kader aktif dalam memberikan
pelayanan pemeriksaan dan
pendampingan bagi ibu hamil risiko
tinggi. Ibu hamil aktif dalam
mengikuti program pendampingan di
puskesmas tiap bulan. Ada beberapa
kader yang masih belum melakukan
pendampingan di rumah tiap minggu.
Toma dan toga aktif
mensosialisasikan kepada seluruh
masyarakat.

Seluruh pihak ikut terlibat dalam
pelaksanaan program gerdaristi ini
diantaranya selain dari tim gerdaristi
sendiri juga dari beberapa dinas
terkait

Persamaan tujuan untuk
mencegah kematian ibu dan bayi di
kabupaten Nganjuk. Tidak ada
perbedaan baik kualitas SDM, jumlah
SDM dan sarana prasarana untuk
mendukung program Gerdaristi di
masing-masing Puskesmas.

Tidak ada perbedaan dalam
pelaksanaan program Gerdaristi di
masing-masing kecamatan.

Jumlah kematian ibu dan bayi di
masing-masing kecamatan berbeda.
Hal ini disebabkan oleh faktor yang
tidak bisa diprediksi dari awal.

Faktor penghambat diantaranya
ialah letak geografis, kesadaran untuk
pemeriksaan kehamilan kurang,
kesadaran bersalin di RS rendah,
tenaga kesehatan bekerja di bawah
standar, risiko tinggi karena usia
banyak, keluarga miskin banyak,
riwayat penyakit jantung, partisipasi
Bidan Praktek Mandiri kurang,

anggapan yang salah dari keluarga
yang lebih tua (nenek), jumlah Sp.OG
dan Sp.A kurang, ruang
Kegawatdaruratan kurang, belum
semua bidan memiliki standar yang
sama

Faktor pendukung program
Gerdaristi diantaranya adalah Kerja
keras kader dan bidan, keterlibatan
Pemerintah Daerah dalam mensuplai
anggaran Keterlibatan dari dinas
terkait dan TP PKK

PEMBAHASAN
Awal mula Pembentukan

Program Gerdaristi di Wilayah
Kabupaten Nganjuk didasarkan pada
tingginya AKI dan AKB di Kabupaten
Nganjuk pada tahun 2011, dimana
Angka Kematian Bayi menduduki no
2 dan Angka Kematian Ibu nomer 6
dari 38 kota/kabupaten se Jawa
Timur, berdasarkan fakta riil di
lapangan tersebut akhirnya
Pemerintah Kabupaten Nganjuk
dalam hal ini Bupati Nganjuk
membuat kebijakan untuk menekan
AKI dan AKB di Kabupaten Nganjuk
dengan mengadopsi kesuksesan
program Gentasibu (Gerakan
Pengentasan Gizi Buruk), melalui
upaya peningkatan pelayanan
kesehatan dengan melakukan
pendampingan kepada ibu hamil
sampai dengan melahirkan. Hal ini
sesuai dengan penelitian

Tujuan dari pembentukkan
program Gerdaristi adalah untuk
menurunkan AKI dan AKB di
wilayah Kabupaten Nganjuk melalui
pemberdayaan keluarga dan
masyarakat serta upaya pendampingan
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terhadap Ibu hamil dalam pemberian
informasi dan fasilitas kesehatan
sehingga diharapkan dapat mencegah
terjadinya AKI dan AKB di
Kabupaten Nganjuk.

Data ibu hamil risiko tinggi
diperoleh dari pemeriksaan kepada
ibu hamil sesuai standart pelayanan
ANC Terpadu baik kategori faktor
risiko medis maupun non medis, yang
selanjutnya diolah dengan software
pendampingan dengan parameter
kartu skor Poedji Rochjati menjadi
sasaran pendampingan ibu hamil
risiko tinggi.

Program Gerdaristi dilaksanakan
di 20 kecamatan di seluruh wilayah
Kabupaten Nganjuk, berdasarkan data
ibu hamil risiko tinggi yang telah
dikumpulkan oleh Bidan koordinator,
selanjutnya Tim yang terdiri dari
Kader, Bidan, dan Tim Gerdaristi
Kabupaten memberikan
pendampingan.

Bahwa Indikator keberhasilan
program Gerdaristi pada intinya
adalah penurunan AKI dan AKB di
wilayah Kabupaten Nganjuk, selain
itu indikator lain yang menunjukkan
keberhasilan program Gerdaristi
adalah kesediaan Ibu hamil untuk
didampingi sampai dengan proses
persalinan sehingga dapat dipastikan
keselamatan baik Ibu maupun
Bayinya.

Implementasi program Gerdaristi
di Kab. Nganjuk sudah sesuai dengan
tujuan awal dari program tersebut,
selain itu dalam perkembangan dan
pelaksanaan program di masyarakat
dapat diketahui bahwa kondisi sosial
ekonomi keluarga juga berpengaruh

dalam terjadinya AKI dan AKB di
Kabupaten Nganjuk.

Implementasi program Gerdaristi
di Kab. Nganjuk sudah sesuai dengan
tujuan awal dari program tersebut,
selain itu dalam perkembangan dan
pelaksanaan program di masyarakat
dapat diketahui bahwa kondisi sosial
ekonomi keluarga juga berpengaruh
dalam terjadinya AKI dan AKB di
Kabupaten Nganjuk.

Pemerintah daerah Kabupaten
Nganjuk menyikapi program
Gerdaristi sebagai program yang
harus dilaksanakan dalam menekan
atau meniadakan AKI dan AKB di
Kab. Nganjuk sehingga program
tersebut terintegrasi oleh anggaran
yang telah disediakan, sedangkan bagi
Ibu hamil resiko tinggi yang
merupakan sasaran dari program
Gerdaristi menyambut baik dan dapat
menerima program tersebut dengan
dibuktikan keaktifan ibu hamil
melakukan pemeriksaan secara rutin
untuk menekan / meniadakan AKI dan
AKB di Kabupaten Nganjuk.

Perilaku Ibu hamil yang bersedia
dan aktif dalam melakukan
pemeriksaan kesehatan secara rutin di
Puskesmas, koordinasi yang baik
antara Kader dengan pelaksana (Bidan
wilayah dan Bidan Koordinator) serta
kontrol yang baik dan sarana
prasarana yang diberikan oleh dari
Pemerintah kabupaten Nganjuk
merupakan salah satu faktor yang
mendorong suksesnya program
Gerdaristi di wilayah Kab. Nganjuk

Keterlibatan semua pihak baik
pemerintah daerah, pelaksana
program, Kader, tokoh masyarakat,
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peran serta keluarga, serta ibu hamil
itu sendiri sangat diperlukan dalam
mendukung suksesnya program
Gerdaristi di wilayah Kab. Nganjuk
dalam menurunkan atau meniadakan
AKI dan AKB di Kab. Nganjuk.

Bahwa hal yang menjadi motivasi
dari berbagai pihak dalam
menjalankan program Gerdaristi
adalah persamaan tujuan dalam
menekan / mencegah AKI dan AKB
di wilayah Kab. Nganjuk. Pemberian
uang transport bagi kader dalam
melakukan pendampingan dari analisa
jarak tempuh rumah kader dengan
puskesmas tidak sebanding, apalagi
ditambah dengan kunjungan tiap
minggu di rumah pasien. Dengan
demikian salah satu bentuk motivasi
keberhasilan program gerdaristi ini
adalah kesadaran kader dalam
menekan AKI dan AKB.

Baik input maupun proses dalam
pelaksanaan program Gerdaristi tidak
ada perbedaan di masing-masing
kecamatan, hasil yang berbeda
disebabkan oleh beberapa hal
diantaranya adalah faktor kematian
ibu hamil yang tidak bisa diprediksi
dari awal misalnya emboli air
ketuban.

Keterampilan petugas program
Gerdaristi sangat dibutuhkan dalam
mensukseskan program tersebut,
Kader pendamping, bidan Gerdaristi,
serta petugas kesehatan di Puskesmas
adalah petugas terdepan yang
bersentuhan langsung dengan sasaran
program yaitu Ibu hamil resiko tinggi,
dengan kata lain keterampilan petugas
pelaksanan menjadi faktor utama

pendukung suksesnya program
Gerdaristi.

Dari data jumlah kehadiran ibu
hamil yang mencapai 100% saat
pemeriksaan di Puskesmas
menunjukkan bahwa partisipasi ibu
terhadap kegiatan ini sangat tinggi,
akan tetapi peran serta dan dukungan
keluarga belum tampak padahal
tujuan utama kegiatan ini adalah salah
satunya meningkatkan peran serta
keluarga.

Partisipasi Kader dalam
mendukung program Gerdaristi sangat
dibutuhkan, dari hasil penelitian di
peroleh bahwa peran kader dalam
program ini belum maksimal, sebab
dari keterangan beberapa ibu hamil
belum paham tujuan mereka untuk
datang ke Program Gerdaristi.
Partisipasi yang kurang maksimal ini
mungkin slah satunya adalah
disebabkan karena anggaran
transportasi yang diberikan kepada
kader tidak mencukupi.

Pelaksanaan program Gerdaristi
di masyarakat terdapat beberapa
beberapa faktor yang menjadi
penghambat dan menjadi faktor
pendukung. Faktor-faktor yang
menjadi penghambat dalam
pelaksanaan program Gerdaristi dapat
digunakan sebagai bahan masukan
kepada pemangku kebijakan dalam
mengevaluasi program, sehingga
dapat dijadikan dasar untuk
menentukan kebijakan lebih lanjut
terhadap pelaksanaan program
selanjutnya. Sedangkan faktor yang
mendukung dapat dijadikan sarana
pemacu pelaksanann program
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Gerdaristi agar lebih baik lagi dan
mencapai keberhasilan dalam
menekan AKI dan AKB di Kabupaten
Nganjuk.

KESIMPULAN
Pelaksanaan program Gerdaristi

di Kabupaten Nganjuk telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana
pembentukan. Hasil yang didapatkan
telah mampu mengurangi jumlah
kematian ibu dan bayi di Kabupaten
Nganjuk. Meskipun ada beberapa hal
yang pelaksanaanya belum maksimal
diantaranya masih ditemukannya
beberapa kader yang tidak melakukan
pendampingan di rumah.
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