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Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Bidan 
Desa dalam Penerapan Manajemen BBLR di Kabupaten Tuban

(Analysis of Factors that Influence the Performance of Village Midwives in the 
Application of BBLR Management in Tuban District)

Dwi Rukma Santi
STIKES Nahdlatul Ulama, Tuban

ABSTRAK

Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa masih banyak bidan desa yang tidak menyiapkan alat resusitasi pada pertolongan 
persalinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja bidan desa dalam penerapan 
manajemen tata laksana BBLR saat lahir di Kabupaten Tuban. Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan pendekatan survey cross 
sectional. Populasi adalah seluruh bidan desa berjumlah 270 orang. Pemilihan subjek sebanyak 99 orang dilakukan dengan Cluster 
Random Sampling. Variabel terikat adalah kinerja bidan desa dalam tata laksana BBLR saat lahir, variabel bebas adalah pengetahuan, 
pelatihan, motivasi, beban kerja, fasilitas, persepsi supervisi dan variabel pengganggu adalah umur, masa kerja, pendidikan. 
Pengambilan data melalui wawancara dengan kuesioner terstruktur. Analisis bivariat dilakukan dengan Spearman Rank Test, dan 
analisis multivariat dengan Regresi Logistik Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata umur responsden adalah 36,5 tahun 
dengan SD = 5,4 tahun. Sebagian besar (73,7%) sudah berpendidikan D3 Kebidanan ke atas. Rerata masa kerja 14 tahun dengan SD = 
6 tahun. Hanya 55,6% responsden yang mempunyai kinerja baik dalam tata laksana BBLR saat lahir. Hanya 54,5% responsden yang 
berpengetahuan baik. Hanya 43,4% yang telah mengikuti > 1 pelatihan dan 53,5% bermotivasi tinggi. Sebagian besar (64,6%) merasa 
beban kerjanya berat. Hanya 49,5% mempunyai fasilitas memadai dan sebagian besar (61,6%) mempunyai persepsi tentang supervisi 
baik. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa variabel pengetahuan (p = 0,0001), pelatihan (p = 0,0001), motivasi (p = 0,0001), 
fasilitas (p = 0,0001), persepsi supervisi (p = 0,0001), umur (p = 0,004), masa kerja (p = 0,002) berhubungan dengan kinerja bidan 
desa dalam tata laksana BBLR saat lahir. Hasil analisis multivariat menunjukkan ada pengaruh secara bersama-sama antara fasilitas 
(p = 0,0001; Exp B = 11,246),pengetahuan (p = 0,009; Exp B = 4,952),persepsi supervisi (p = 0,026; Exp B = 4,127) dan pelatihan 
(p = 0,029; Exp B = 3,795) terhadap kinerja bidan desa dalam penerapan manajemen tata laksana BBLR saat lahir di Kabupaten 
Tuban.

Kata kunci: kinerja, bidan desa, manajemen BBLR saat lahir, BBLR

ABSTRACT

Preliminary study results indicate that there are many midwives who are not prepared to help labor resuscitation equipment. This 
study aims to determine the factors that infl uence the performance of village midwives in the management of low birth weight in Tuban 
regency. Quantitative research was conducted with a cross sectional survey approach. The population is around 270 people amounted 
to a village midwife. Selection of subjects performed as many as 99 people with Cluster Random Sampling. Dependent variable is 
the performance of village midwives in the management of low birth weight, the independent variable is the knowledge, training, 
motivation, workload, facilities, supervision and perception of confounding variables were age, time of work, education. Retrieval 
of data through interviews with structured questionnaires. Bivariate analysis performed with Spearman Rank Test, and multivariate 
analysis with Multiple Logistic Regression. The results showed that the average age of responsdents was 36.5 years with SD = 5.4 years. 
Most (73.7%) had been educated D3 Midwifery up. The average service life of 14 years with SD = 6 years. Only 55.6% of responsdents 
who have good performance in the management of low birth weight. Only 54.5% of responsdents are knowledgeable either. Only 43.4% 
were followed > 1 training and 53.5% are high motivation. Most (64.6%) the workload was heavy. Only 49.5% had adequate facilities 
and the majority (61.6%) perceptions of good supervision. The results of bivariate analysis showed that the variables of knowledge 
(p = 0.0001), training (p = 0.0001), motivation (p = 0.0001), facilities (p = 0.0001), perceptions of supervision (p = 0.0001), age 
(p = 0.004), employment (p = 0.002) associated with the performance of village midwives in the management of low birth weight. The 
results of multivariate analysis showed no effect of jointly between facilities (p = 0.0001; Exp B = 11.246), knowledge (p = 0.009; 
Exp B = 4.952), perception of supervision (p = 0.026; Exp B = 4.127) and training (p = 0.029; Exp B = 3.795) on the performance of 
village midwives in the management of low birth weight in Tuban regency.

Key words: performance, the village midwives, management of low birth weight, low birth weight baby

PENDAHULUAN

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan 
Indonesia (SDKI) tahun 2007, angka kematian bayi 

sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup. Dalam 1 tahun, 
sekitar 89.000 bayi usia 1 bulan meninggal. Artinya 
setiap 6 menit ada 1 (satu) neonatus meninggal. Penyebab 
utama kematian neonatal adalah Bayi Berat Lahir Rendah 
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(BBLR) sebanyak 29%. Insidensi BBLR di Rumah Sakit 
di Indonesia berkisar 20%.1 

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Tuban pada tahun 
2010 sebanyak 176 kasus (0,93%) dengan penyebab 
kematian BBLR 106 kasus (60,22%), asfi ksia 24 kasus 
(13,63%), trauma lahir 1 kasus (0,56%), infeksi 6 kasus 
(3,40%), dan penyebab lain 39 kasus (22,15%).3 Banyak 
permasalahan yang menyebabkan tingginya kematian 
bayi di Kabupaten Tuban terutama kematian oleh 
karena BBLR. Selain faktor pemantauan neonatal sejak 
kehamilan sampai persalinan yang kurang memadai, 
terutama di daerah pedesaan, faktor lain penyebab 
kematian pada BBLR tersebut diduga karena terlambat 
dalam menatalaksana BBLR saat lahir serta terlambat 
dalam melakukan asuhan prarujukan pada BBLR yang 
mengalami komplikasi neonatal ke rumah sakit yang 
mempunyai fasilitas lebih lengkap.2

Dalam rangka mempercepat penurunan angka 
kematian ibu dan bayi, pemerintah menetapkan kebijakan 
penempatan bidan di desa dengan pelatihan. Salah satu 
kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang bidan 
adalah memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru 
lahir dengan risiko tinggi termasuk BBLR dan keadaan 
kegawatdaruratan yang memerlukan pertolongan pertama 
dengan tindakan mandiri, kolaborasi atau rujukan 
pada komplikasi tertentu dengan melibatkan klien dan 
keluarganya untuk menyelamatkan jiwa bayi baru lahir.2

Kinerja bidan yang baik dalam meningkatkan 
manajemen tata laksana BBLR saat lahir akan berdampak 
pada penurunan kematian bayi dengan BBLR khususnya 
dalam menurunkan angka kematian bayi (AKB), 
sehingga bayi dan anak yang lahir dengan BBLR dapat 
tumbuh dan berkembang dengan optimal. Kinerja bidan 
desa dalam manajemen tata laksana BBLR saat lahir di 
Kabupaten Tuban juga ditunjukkan dari hasil pencapaian 
cakupan penanganan BBLR (86,43%) dan cakupan 
penanganan neonatal risiko tinggi (62,1%) yang masih di 
bawah target SPM.3 

Sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan 
survei pendahuluan yang dilakukan pada bulan Juli 2011 
terhadap 10 bidan desa di 5 (lima) wilayah kecamatan 
Kabupaten Tuban melalui wawancara dan observasi, 
didapatkan 6 orang dari 10 bidan desa mengatakan bahwa 
pada saat mereka melakukan pertolongan persalinan 
dalam menilai bayi saat lahir tidak melakukan penilaian 
awal bayi baru lahir dan pada saat bidan menolong 
persalinan, semua bidan tidak menyiapkan tempat dan 
alat-alat persiapan resusitasi sehingga pada saat bayi 
lahir dalam keadaan tidak menangis, langkah selanjutnya 
langsung dikeringkan, dibungkus dan diberikan oksigen 
lalu disiapkan rujukan. Padahal bila pada saat lahir 
BBLR dinilai dalam kondisi tidak menangis, maka sesuai 
pedoman harus dilakukan langkah awal meliputi menjaga 
bayi tetap hangat, mengatur posisi bayi, menghisap 
lendir, keringkan sambil rangsang taktil, dan melakukan 
reposisi kembali (HAIKAP) lalu dilakukan ventilasi dan 
bila tidak berhasil baru kemudian siapkan rujukan.9

Menurut Campbell (1990), teori kinerja dan faktor 
yang sangat berpengaruh dalam kinerja seorang karyawan 
ada tiga hal, yaitu pengetahuan kerja (knowledge), 
keterampilan kerja (skill), dan motivasi (motivation), 
di mana knowledge (ilmu pengetahuan) mengacu pada 
pengetahuan yang dimiliki seseorang, skill (keterampilan) 
mengacu pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan 
dan motivation mengacu pada dorongan atau semangat 
untuk melakukan pekerjaan tersebut. Hilangnya salah 
satu faktor tersebut jelas akan memengaruhi kinerja 
seseorang.4 

Menurut Gibson (1994) menyampaikan model teori 
kinerja dan melakukan analisis terhadap sejumlah variabel 
yang memengaruhi perilaku dan kinerja adalah individu, 
perilaku, psikologi dan organisasi. Kinerja dipengaruhi 
oleh faktor-faktor umur, pengalaman, motivasi, pelatihan, 
imbalan dan supervisi.5–6 

Kinerja bidan desa dalam tata laksana BBLR saat lahir 
di Kabupaten Tuban yang belum optimal kemungkinan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengetahuan 
dan keterampilan dalam manajemen tata laksana BBLR 
saat lahir di antara masing-masing bidan desa masih 
kurang, para bidan desa juga mempunyai motivasi yang 
kurang dalam melakukan manajemen tata laksana BBLR 
saat lahir meskipun sudah pernah pelatihan, kondisi 
sarana prasarana untuk penatalaksanaan BBLR saat lahir 
yang kurang memadai, peralatan kerja yang terbatas juga 
menyulitkan bidan desa dalam menangani BBLR, mereka 
harus membeli sendiri alat resusitasi yang sesuai standar 
dengan harga lumayan mahal karena yang tersedia 
di polindes hanya sungkup biasa dan rata-rata sudah 
rusak, beban kerja yang menumpuk dan kadang sering 
dihadapkan pada dua kondisi kegawatdaruratan ibu dan 
bayi yang sama pentingnya serta supervisi baik dari dinas 
kesehatan kabupaten, puskesmas maupun organisasi 
profesi IBI selama ini jarang dilakukan terutama pasca 
pelatihan manajemen BBLR.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui 
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja bidan 
desa dalam penerapan manajemen tata laksana BBLR 
Saat Lahir di Kabupaten Tuban, a. Mendeskripsikan 
umur, pendidikan, masa kerja bidan desa dalam 
penerapan manajemen tata laksana BBLR saat lahir, 
b. Mendeskripsikan tentang pengetahuan, pelatihan, 
motivasi, beban kerja, fasilitas, persepsi supervisi bidan 
desa dalam penerapan manajemen tata laksana BBLR 
saat lahir, c. Mendeskripsikan kinerja bidan desa dalam 
penerapan manajemen tata laksana BBLR saat lahir, d. 
Menganalisis hubungan pengetahuan dengan kinerja 
bidan desa dalam penerapan manajemen tata laksana 
BBLR saat lahir, e. Menganalisis hubungan pelatihan 
dengan kinerja bidan desa dalam penerapan manajemen 
tata laksana BBLR saat lahir, f. Menganalisis hubungan 
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motivasi dengan kinerja bidan desa dalam penerapan 
manajemen tata laksana BBLR saat lahir, g. Menganalisis 
hubungan beban kerja dengan kinerja bidan desa dalam 
penerapan manajemen tata laksana BBLR saat lahir, h. 
Menganalisis hubungan fasilitas dengan kinerja bidan 
desa dalam penerapan manajemen tata laksana BBLR 
saat lahir, i. Menganalisis hubungan persepsi supervisi 
dengan kinerja bidan desa dalam penerapan manajemen 
tata laksana BBLR saat lahir, j. Menganalisis pengaruh 
secara bersama-sama pengetahuan, pelatihan, motivasi, 
beban kerja, fasilitas, persepsi supervisi terhadap kinerja 
bidan desa dalam penerapan manajemen tata laksana 
BBLR saat lahir di Kabupaten Tuban.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian adalah observasional dengan 
menggunakan pendekatan waktu untuk pengumpulan data 
adalah cross sectional atau pengumpulan data sekaligus 
pada satu waktu tertentu (Point time approach) dengan 
studi kuantitatif.7–8 Instrumen penelitian menggunakan 
kuesioner terstruktur yang telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya, Populasi penelitian adalah seluruh bidan 
desa berada di wilayah Kabupaten Tuban yang berjumlah 
270 orang. Teknik sampling dengan menggunakan 
Cluster Random Sampling. Besar sampel sejumlah 99 
orang bidan desa.

Variabel bebas pada penelitian ini meliputi: 
pengetahuan, pelatihan, motivasi, beban kerja, fasilitas, 
dan supervisi. Variabel pengganggu adalah umur, 
pendidikan dan masa kerja. Sedangkan untuk variabel 
terikat adalah kinerja bidan desa dalam penerapan 
manajemen tata laksana BBLR saat lahir.

Analisis data meliputi: 1. Analisis univariat secara 
deskriptif dan persentase, 2. Analisis bivariat secara 
crosstab (tabulasi silang) dan uji korelasi Spearman Rank, 
3. Analisis multivariat yang digunakan untuk menguji 
pengaruh bersama-sama antara variabel bebas terhadap 
variabel terikat adalah uji Regresi Logistik Berganda 
(Multiple Logistic Regression) dengan metode ENTER.8 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Bebas, Variabel Pengganggu dan 
Variabel Terikat (Univariat)

Tabel 1 menunjukkan bahwa rerata umur responsden 
adalah 36,5 tahun dengan SD = 5,4 tahun. Sebagian besar 
(73,7%) sudah berpendidikan D3 Kebidanan ke atas. 
Rerata masa kerja 14 tahun dengan SD = 6 tahun. Hanya 
55,6% responsden yang mempunyai kinerja baik dalam 
tata laksana BBLR saat lahir. Hanya 54,5% responsden 
yang berpengetahuan baik. Hanya 43,4% yang telah 
mengikuti > 1 pelatihan dan 53,5% bermotivasi tinggi. 
Sebagian besar (64,6%) merasa beban kerjanya berat. 
Hanya 49,5% yang mempunyai fasilitas memadai dan 

Tabel 1. Distribusi frekuensi variabel penelitian

No Variabel
Frekuensi
(n = 99)

 1 Umur (tahun) (mean ± SD) 36,5 ± 5,4
• Dewasa Penuh (20–35 tahun): no. %
• Dewasa Muda (36–60 tahun): no. %

63 (63,6)
36 (36,4)

 2 Masa Kerja (tahun) (mean±SD) 14 ± 6
• 12–59 bulan: no. %
• > 60 bulan: no. %

11 (11,1)
88 (88,9)

 3 Pendidikan
• Sesuai Kompetensi (D3/D4 Kebidanan): 
 no. %
• Kurang Sesuai (D1 Kebidanan/P2B): 
 no. %

73 (73,7)
26 (26,3)

 4 Pengetahuan
• Baik: no. %
• Kurang: no. %

54 (54,5)
45 (45,6)

 5 Pelatihan
• Baik (> 1 pelatihan): no. %
• Kurang (≤ 1 pelatihan): no. %

43 (43,4)
56 (56,6)

 6 Motivasi
• Tinggi: no. %
• Rendah: no. %

53 (53,5)
46 (46,5)

 7 Beban Kerja
• Berat: no. %
• Ringan: no. %

64 (64,6)
35 (35,4)

 8 Fasilitas
• Baik: no. %
• Kurang: no. %

49 (49,5)
50 (50,5)

 9 Persepsi Supervisi
• Baik: no. %
• Kurang: no. %

61 (61,6)
38 (38,4)

10 Kinerja
• Baik: no. %
• Kurang: no. %

55 (55,6)
44 (44,4)

Tabel 2. Hubungan variabel bebas dengan variabel terikat

No Variabel Bebas
Spearman 
Rank (r)

Nilai p
Keterangan

1. Pengetahuan 0,408 0,0001 Ada hubungan
2. Pelatihan 0,497 0,0001 Ada hubungan
3. Motivasi 0,430 0,0001 Ada hubungan
4. Beban Kerja -0,061 0,546 Tidak ada 

hubungan
5. Fasilitas 0,560 0,0001 Ada hubungan
6. Persepsi 

Supervisi
0,381 0,0001 Ada hubungan

Tabel 3. Hubungan variabel pengganggu dengan variabel
terikat

No
Variabel 
Bebas

Spearman 
Rank (r)

Nilai p
Keterangan

1. Umur 0,285 0,004 Ada hubungan
2. Pendidikan 0,159 0,116 Tidak ada hubungan
3. Masa kerja 0,309 0,002 Ada hubungan
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sebagian besar (61,6%) mempunyai persepsi tentang 
supervisi baik.

Pengaruh Variabel Bebas, Variabel Pengganggu terhadap 
Variabel Terikat

Uji pengaruh dilakukan pada variabel-variabel yang 
mempunyai hubungan dengan kinerja bidan desa dalam 
penerapan manajemen tata laksana BBLR saat lahir. 

Pada tahap sebelumnya pengujian hubungan variabel 
bebas, variabel pengganggu, dengan variabel terikat yang 
mempunyai nilai p ≤ 0,25 selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan model regresi logistik multivariat untuk 
mendapatkan model pengaruh yang paling baik. Adapun 
hasil analisis multivariat tersebut ditunjukkan pada 
Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) variabel 
terdapat satu variabel pengganggu, yaitu variabel masa 
kerja yang nilai signifikansinya terlalu besar 0,374 
(p > 0,05) sehingga untuk selanjutnya harus dilakukan 
analisis tanpa mengikutsertakan variabel masa kerja. 
Hasilnya seperti yang terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai besar pengaruh 
(Exp B) di atas sudah terbebas dari variabel confounding 
(umur). Variabel pelatihan mempunyai nilai signifi kansi 

yang terlalu besar, yaitu 0,187 dan seharusnya 
dikeluarkan untuk mendapatkan nilai p yang lebih kecil. 
Akan tetapi setelah variabel pelatihan dikeluarkan, 
diperoleh hasilnya yang signifi kan hanya 2 variabel saja 
(pengetahuan dan fasilitas). Pada akhirnya variabel umur 
dikeluarkan/dihilangkan untuk mendapatkan nilai p yang 
lebih kecil, sehingga didapatkan hasil analisis multivariat 
seperti pada Tabel 6.

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari kelima variabel 
bebas terdapat satu variabel, yaitu variabel motivasi yang 
nilai signifikansinya masih terlalu besar, yaitu 0,163 
(p > 0,05) sehingga harus dikeluarkan dari variabel 
bebas untuk mendapatkan model yang paling cocok dan 
selanjutnya dilakukan analisis tanpa mengikutsertakan 
variabel motivasi. Seperti yang terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel yang 
berpengaruh terhadap kinerja bidan desa dalam 
penerapan manajemen tata laksana BBLR saat lahir 
adalah pengetahuan, pelatihan, fasilitas dan persepsi 
supervisi setelah variabel confounding dikendalikan 
dan besar pengaruh Exp (B) pengetahuan menjadi 
4,9 kali, pelatihan 3,7 kali, fasilitas 11,2 kali dan persepsi 
supervisi 4,1 kali. Selain itu berdasarkan uji Hosmer and 
Lemeshow didapatkan nilai p = 0,145 (p > 0,05) artinya 

Tabel 4. Hasil analisis regresi multivariat dengan metode enter variabel bebas, variabel pengganggu terhadap kinerja 
bidan desa dalam penerapan manajemen tata laksana BBLR saat lahir di Kabupaten Tuban tahun 2012

Variabel B SE Wald df Nilai p Exp. B
Pengetahuan 1,896 0,664 8,154 1 0,004 6,657
Pelatihan 0,967 0,672 2,070 1 0,150 2,629
Motivasi 1,187 0,663 3,205 1 0,073 3,279
Fasilitas 2,134 0,700 9,303 1 0,002 8,452
Persepsi Supervisi 1,249 0,653 3,661 1 0,056 3,487
Umur -1,261 0,727 3,007 1 0,083 0,283
Masa Kerja 1,003 1,128 0,791 1 0,374 2,727

Tabel 5. Hasil analisis regresi multivariat variabel bebas, variabel pengganggu (umur) terhadap kinerja bidan desa 
dalam penerapan manajemen tata laksana BBLR saat lahir di Kabupaten Tuban tahun 2012

Variabel B SE Wald Df Nilai p Exp. B
Pengetahuan 1,867 0,664 7,895 1 0,005 6,469
Pelatihan 0,869 0,659 1,737 1 0,187 2,383
Motivasi 1,184 0,661 3,204 1 0,073 3,267
Fasilitas 2,076 0,684 9,214 1 0,002 7,976
Persepsi Supervisi 1,285 0,652 3,888 1 0,049 3,616
Umur -1,081 0,697 2,408 1 0,121 0,339

Tabel 6. Hasil analisis regresi multivariat variabel bebas terhadap kinerja bidan desa dalam penerapan manajemen tata 
laksana BBLR saat lahir di kabupaten tuban tahun 2012

Variabel B SE Wald df Nilai p Exp. B
Pengetahuan 1,630 0,622  6,854 1 0,009 5,102
Pelatihan 1,184 0,619  3,659 1 0,056 3,276
Motivasi 0,849 0,609  1,943 1 0,163 2,336
Fasilitas 2,211 0,668 10,967 1 0,001 9,126
Persepsi Supervisi 1,342 0,650  4,261 1 0,039 3,827
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data sesuai/cocok dengan model. Nilai R2 = 0,605 artinya 
bahwa pengetahuan, pelatihan, fasilitas dan persepsi 
supervisi berkontribusi 60,5% terhadap kinerja bidan 
desa dalam penerapan manajemen tata laksana BBLR 
saat lahir. 

Pengaruh yang paling besar terhadap kinerja bidan 
desa dalam penerapan manajemen tata laksana BBLR 
saat lahir di Kabupaten Tuban adalah fasilitas, yaitu 
nilai Exp (B) 11,246. Artinya bila fasilitas dalam 
penatalaksanaan BBLR saat lahir kurang baik maka akan 
mempunyai risiko kinerja kurang baik sebesar 11,2 kali 
lipat dibandingkan pada responsden yang mempunyai 
fasilitas lengkap dan baik.

Menurut Gibson bahwa kinerja seseorang dipengaruhi 
oleh faktor individu, psikologi dan organisasi.5–6 
Sedangkan menurut Campbell, teori kinerja dan faktor 
yang sangat berpengaruh dalam kinerja seorang karyawan 
ada tiga hal, yaitu pengetahuan kerja (knowledge), 
keterampilan kerja (skill), dan motivasi (motivation).4 
Oleh karena itu dari hasil penelitian tersebut untuk 
meningkatkan kinerja bidan desa dalam penerapan 
manajemen tata laksana BBLR saat lahir di Kabupaten 
Tuban perlu ditingkatkan secara bersama-sama faktor 
fasilitas, pengetahuan, supervisi dan pelatihan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut. 1) Rerata umur 
responsden adalah 36,5 tahun dengan standar deviasi 
5,4 tahun. Sebagian besar responsden (73,7%) sudah 
berpendidikan D3 Kebidanan ke atas. Rerata masa kerja 
adalah 173,5 bulan (14 tahun) dengan standar deviasi 
72,1 bulan (6 tahun). 2) Hanya 55,6% dari responsden 
mempunyai kinerja baik dalam penerapan manajemen 
tata laksana BBLR saat lahir. 3) Responsden yang 
mempunyai pengetahuan baik hanya 54,5%. Hanya 
43,4% responsden yang telah mengikuti > 1 pelatihan. 
Hanya 53,5% responsden yang mempunyai motivasi 
tinggi. Sebagian besar (64,6%) merasa beban kerjanya 
berat. Hanya 49,5% responsden yang mempunyai fasilitas 
memadai (baik) dan sebagian besar (61,6%) menpunyai 
persepsi tentang supervisi baik. 4) Ada hubungan 
antara pengetahuan, pelatihan, motivasi, dan fasilitas 
dengan kinerja bidan desa dalam penerapan manajemen 
tata laksana BBLR saat lahir. 5) Tidak ada hubungan 
antara beban kerja dengan kinerja bidan desa dalam 

penerapan manajemen tata laksana BBLR saat lahir. 
6) Ada hubungan antara persepsi supervisi dengan kinerja 
bidan desa dalam penerapan manajemen tata laksana 
BBLR saat lahir. 7) Ada pengaruh secara bersama-sama 
antara fasilitas, pengetahuan, persepsi supervisi, dan 
pelatihan terhadap kinerja bidan desa dalam penerapan 
manajemen tata laksana BBLR saat lahir. Variabel 
yang paling berpengaruh adalah fasilitas dengan Nilai 
Exp B = 11,246. Secara berturut-turut variabel yang 
berpengaruh terhadap kinerja bidan desa dalam penerapan 
manajemen tata laksana BBLR saat lahir adalah fasilitas, 
pengetahuan, persepsi supervisi dan pelatihan.

SARAN

Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban: a) Melakukan
pengadaan sarana dalam pelayanan BBLR serta 
meningkatkan pemanfaatan sarana prasarana di Poskesdes 
terutama alat-alat untuk PI dan resusitasi, di mana alat-
alat tersebut sudah tidak berfungsi dan rusak. Selain 
itu sistem distribusi alat juga harus diperbaiki dari top 
down menjadi bottom up, dengan demikian sarana yang 
diperlukan sesuai dengan permintaan. b) Memasukkan 
ke dalam anggaran tahunan untuk pemenuhan alat-alat 
pelayanan BBLR yang seharusnya wajib disediakan oleh 
pemerintah, terutama balon sungkup dan timbangan bayi 
harus dilengkapi. Sementara alat-alat PI (masker, sepatu, 
penutup kepala, kacamata pelindung) yang harganya 
relatif terjangkau dapat dipenuhi oleh bidan desa sendiri. 
c) Bekerja sama dengan organisasi profesi dalam hal ini 
IBI untuk menyelenggarakan pelatihan manajemen BBLR 
untuk bidan desa secara berkala dalam meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bidan desa 
dalam penatalaksanaan BBLR saat lahir. d) Melakukan 
pembinaan kinerja yang rutin dan berkesinambungan, 
bukan hanya sekadar pertemuan rutin dan laporan tetapi 
juga melakukan supervisi rutin langsung ke lapangan 
guna mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi.

Bagi Puskesmas dan Bidan Koordinator: a) Melakukan
koordinasi dengan dinas kesehatan terkait dengan 
pengadaan sarana dan pemenuhan fasilitas yang 
memadai sesuai kebutuhan bidan desa dalam upaya 
penatalaksanaan BBLR saat lahir. b) Mengikutsertakan 
setiap bidan desa dalam pelatihan-pelatihan yang 
berkaitan dengan penanganan bayi baru lahir, seperti 
pelatihan APN, PONED, PPGDON, Manajemen 
BBLR, Manajemen Asfiksia, MTBM, MTBS, dll. 

Tabel 7. Kesimpulan hasil analisis regresi multivariat variabel bebas terhadap kinerja bidan desa dalam penerapan 
manajemen tata laksana BBLR saat lahir di Kabupaten Tuban tahun 2012

Variabel B SE Wald df Nilai p Exp. B
Pengetahuan 1,600 0,613  6,813 1 0,009  4,952
Pelatihan 1,334 0,609  4,794 1 0,029  3,795
Fasilitas 2,420 0,648 13,949 1 0,0001 11,246
Persepsi Supervisi 1,418 0,636  4,961 1 0,026  4,127

R2 = 0,605
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c) Meningkatkan pembinaan berjenjang dari puskesmas 
ke desa secara berkala, baik oleh kepala puskesmas 
maupun bidan koordinator kepada bidan desa 
terkait dengan masalah-masalah yang terjadi pada 
penatalaksanaan BBLR.

Bidan Bidan Desa: a) Seluruh bidan desa 
diharapkan mengikuti pelatihan manajemen BBLR 
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
secara profesional dalam memberikan pelayanan 
yang berkualitas pada BBLR. b) Seluruh bidan desa 
menerapkan manajemen BBLR saat lahir baik yang 
normal maupun bermasalah sesuai kewenangan dan 
prosedur yang telah ditetapkan.
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Hubungan antara Bayi Prematur dengan Kejadian Ikterus 
Neonatorum di Ruang Perinatologi RSUD dr. Koesma Tuban 
Tahun 2009

(The Relationship between Premature Baby and Icterus Neonatorum in 
Perinatology RSUD dr. R. Koesma Tuban in 2009)

Miftahul Munir
STIKES NU Tuban

ABSTRAK

Semua penyakit neonatus dapat mengenai bayi prematur. Demikian pula kejadian hiperbilirubinemia pada bayi prematur dapat 
terjadi karena faktor kematangan hati dan jika tidak ditangani dapat menjadi kern ikterus yang akan menimbulkan gejala sisa yang 
permanen. Populasinya adalah seluruh bayi yang rawat inap sebanyak 1286 bayi. Sampel diperoleh dengan teknik simple random 
sampling, dengan besar sampel 305 bayi. Data diperoleh dari pengumpulan data sekunder pada register bayi. Untuk mengetahui 
adanya hubungan dilakukan uji statistik chi square dengan tingkat keamanan α (0,05). Hasil penelitian didapatkan bahwa bayi 
prematur yang mengalami ikterus neonatorum sebesar 9,8% dan bayi yang tidak prematur yang tidak mengalami ikterus neonatorum 
sebesar 90,2%. Dari uji koefi sien korelasi sehingga didapatkan nilai φ 0,181 dengan tingkat hubungan sangat rendah, dilanjutkan 
dengan uji student t dan didapatkan t hitung = 3,2037 dan t tabel 1,960. Sehingga t hitung > t tabel maka Ho ditoalak maka ada 
hubungan antara kejadian bayi prematur dengan kejadian ikterus neonatorum.

Kata kunci: kejadian bayi prematur, kejadian ikterus neonatorum

ABSTRACT

All of neonatus disease can attack premature babies. And also hyperbilirubinemia to premature babies can be happened because of 
perfection liver and if it isn’t cared, it will be kern icterus that will be remain symptom wich permanent. And the population are all of 

babies that spend the night are 1286 babies. The sample got by simple random sampling technique, with numbered sample 305 babies. 
Data got from collecting secondary data on babies register. To know there is relationship is done statistic test chi square with save level 
α (0,05). The research result shows that premature babies that icterus neonatorum are 9.8% and the babies are not premature that is 
not icterus neonatorum are 90.2%. From coeffi cient correlation test so it got value φ 0.181 with low relationship level, it continued 
with student t test and it got calculate t = 3.2037 and table t = 1.960 so calculate t > table t, it means that Ho is refused so there is 
relationship between premature babies and icterus neonatorum.

Key words: premature babies, icterus neonatorum

PENDAHULUAN

Salah satu penyebab mortalitas pada bayi baru lahir 
adalah ensefalopati bilirubin (lebih dikenal sebagai kern 
ikterus). Ensefalopati bilirubin merupakan komplikasi 
ikterus neonatorum yang paling berat. Selain memiliki 
angka mortalitas yang tinggi, juga dapat menyebabkan 
gejala sisa berupa cerebral palsy, tuli nada tinggi, 
paralisis dan displasia dental yang sangat memengaruhi 
kualitas hidup (Jauhari, 2007). Banyak bayi, terutama 
bayi kecil (yang kurang dari 2,5 kg pada saat lahir atau 
lahir sebelum usia gestasi 37 minggu), dapat mengalami 
ikterus selama minggu pertama kehidupan. Oleh karena 
banyaknya faktor risiko yang ditimbulkan oleh ikterus 
neonatorum yang meliputi faktor maternal, perinatal dan 
neonatus maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan 
antara prematuritas dengan kejadian ikterus neonatorum 
di ruang perinatologi RSUD Dr. R. Koesma Tuban tahun 
2009.

METODOLOGI PENELITIAN

Prematur ialah masa gestasinya kurang dari 37 
minggu dan berat badannya sesuai dengan berat badan 
untuk masa gestasi itu atau bisa disebut neonatus kurang 
bulan sesuai untuk masa kehamilan (NKB-SMK) 
(Rustam Muchtar, 1998). 

Hepar yang belum matang pada bayi prematur mudah 
menimbulkan gangguan pemecahan bilirubin, sehingga 
mudah terjadi hiperbilirubinemia (kuning) sampai kern 
ikterus. Ikterus neonatorum yaitu warna kuning yang 
dapat terlihat pada sclera, selaput lendir, kulit atau organ 
lain akibat penumpukan bilirubin (Surasmi, 2003). 

Di antara bayi-bayi prematur, kenaikan bilirubin 
serum cenderung sama atau sedikit lebih lambat dari 
pada pada bayi aterm, tetapi berlangsung lebih lama, 
pada umumnya mengakibatkan kadar yang lebih tinggi, 
puncaknya dicapai antara hari ke-4–7, pola yang akan 
diperlihatkan bergantung pada waktu yang diperlukan 
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oleh bayi preterm mencapai pematangan mekanisme 
metabolisme ekskresi bilirubin. Kadar puncak sebesar 8–
12 mg/dl tidak dicapai sebelum hari ke-5–7 dan kadang-
kadang ikterus ditemukan setelah hari ke-10 (Nisaulya, 
2008). 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah jenis penelitian analitik dengan pendekatan 
cross sectional, yaitu variabel sebab atau risiko akibat 
kasus yang terjadi pada objek penelitian diukur atau 
dikumpulkan secara simultan (dalam waktu yang 
bersamaan). Pengumpulan data untuk jenis penelitian 
ini, baik untuk variabel sebab (Independent variable) 
maupun variabel akibat (Dependent variable) dilakukan 
secara bersama-sama atau sekaligus, sehingga tiap 
variabel diobservasi 1 (satu) kali saja. Adapun sebagai 
variabel sebabnya adalah kejadian bayi prematur di 
ruang perinatologi RSUD Dr. R. Koesma Tuban tahun 
2009 sedangkan sebagai variabel akibatnya adalah 
yang menjadi variabel akibat adalah kejadian ikterus 
neonatorum di ruang perinatologi RSUD Dr. R. Koesma 
Tuban tahun 2009. Sampel dalam penelitian ini adalah 
sebagian bayi yang rawat inap di ruang perinatologi 
RSUD Dr. R. Koesma Tuban pada bulan Januari–
Desember 2009. Dalam penelitian ini instrumen yang 
digunakan adalah lembar pengumpulan data melalui data 
sekunder rekam medik pada bulan Januari–Desember 
2009 di ruang perinatologi RSUD Dr. R. Koesma Tuban. 

Setelah mendapatkan ijin penelitian dari Direktur 
RSUD Dr. R. Koesma Tuban, data dikumpulkan dengan 
menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh 
dalam bentuk yang sudah jadi Medical Record dan dari 
register bayi di ruang perinatologi RSUD Dr. R. Koesma 
Tuban tahun 2009 dengan variabel yang diamati adalah 
bayi prematur dan ikterus neonatorum. Data yang sudah 
didapatkan ini kemudian dikelompokkan ke dalam 
instrumen penelitian untuk dilakukan tabulasi kemudian 
hasilnya disajikan dalam bentuk tabel. Setelah data 
terkumpul, kemudian ditabulasi dalam bentuk distribusi 
frekuensi dan kemudian dibentuk tabel silang (cross tab) 
dan juga dilakukan pengujian dengan uji Chi Square 
dengan taraf signifi kan (α) = 0,05 dengan rumus sebagai 
berikut.

Rumus Chi Square (χ2) yaitu:

χ2 = Σ
(ƒ0 – ƒ0)2

ƒh

Keterangan:
χ2 = Chi Square
ƒ0 = Frekuensi yang diobservasi
ƒh = Frekuensi yang diharapkan

C = 
x2

N + x2

Keterangan:
C = Koefi sien kontingensi
x2 = Chi kuadrat
N = Jumlah sampel

Kriteria penilaian adalah Ho ditolak pada uji statistik 
chi square hitung (χ2

hitung) lebih besar dari pada chi square 
tabel (χ2

tabel), berarti ada hubungan antara prematuritas 
dengan kejadian ikterus neonatorum. Sedangkan jika nilai 
χ2

hitung < χ2
tabel, maka Ho

 diterima yang artinya tidak ada 
hubungan antara prematuritas dengan kejadian ikterus 
neonatorum.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dari pengumpulan data sekunder pada 
register bayi yang ada di ruang perinatologi RSUD dr. R. 
Koesma Tuban yang meliputi data kejadian bayi prematur 
dan kejadian ikterus neonatorum di ruang perinatologi 
RSUD Dr. R. Koesma Tuban tahun 2009. Hasil penelitian 
ini meliputi kejadian bayi prematur dan kerjadian ikterus 
neonatorum pada bayi baru lahir. Adapun data tersebut 
dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi kejadian bayi prematur di ruang 
perinatologi RSUD Dr. R. Koesma Tuban pada 
tahun 2009

Kejadian Bayi Prematur Frekuensi Persentase (%)
Bayi Prematur
Tidak Prematur

 51
254

 16,72
 83,28

Jumlah 305 100

Sumber: Data Sekunder RSUD Dr. R. Koesma Tuban Tahun 2009.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 305 
bayi di ruang perinatologi bahwa hampir seluruhnya bayi 
tidak prematur sebanyak 254 bayi (83,28%).

Distribusi Kejadian Ikterus Neonatorum

Distribusi data kejadian Ikterus pada bayi baru lahir 
dikelompokkan menjadi dua yaitu bayi ikterus dan bayi 
tidak ikterus. Distribusi data ini dapat dijabarkan dalam 
Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi kejadian ikterus neonatorum di ruang 
perinatologi RSUD Dr. R. Koesma Tuban tahun 
2009

Kejadian Bayi Ikterus Frekuensi Persentase (%)
Bayi Ikterus
Tidak Ikterus 

 9
296

 2,95
 97,05

Jumlah 305 100

Sumber: Data Sekunder RSUD Dr. R. Koesma Tuban

Berdasarkan Tabel 2 seperti dapat dilihat bahwa dari 
305 bayi di ruang perinatologi bahwa hampir seluruhnya 
bayi tidak mengalami ikterus neonatorum yaitu sebanyak 
296 bayi ( 97,05%).
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Tabel 3. Distribusi bayi di ruang perinatologi RSUD 
Dr. R. Koesma Tuban menurut kejadian bayi 
prematur dengan kejadian ikterus neonatorum 
pada tahun 2009

Bayi baru lahir
Kejadian Ikterus

Jumlah
Ikterus Tidak Ikterus
f % f % f %

Bayi prematur 5 9,8  46 90,2  51 100
Tidak prematur 4 1,57 250 98,43 254 100
Jumlah 9 2,95 296 97,05 305 100

Sumber: Data Sekunder RSUD Dr. R. Koesma Tuban

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa dari 305 
bayi di ruang perinatologi, bahwa hampir seluruhnya 
bayi prematur tidak mengalami ikterus neonatorum 
yaitu sebanyak 46 bayi (90,2%), sedangkan sebagian 
kecil mengalami ikterus neonatorum yaitu sebesar 5 bayi 
(9,8%). Pada bayi tidak prematur hampir seluruhnya bayi 
tidak mengalami ikterus neonatorum yaitu sebanyak 250 
bayi (98,43%), sedangkan sebagian kecil bayi mengalami 
ikterus neonatorum 4 bayi (1,57%). 

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 305 bayi 
bahwa hampir seluruhnya bayi tidak prematur sebanyak 
254 bayi (83,28%). Menurut American academy of 
pediatrics, pada tahun 1935 prematuritas sebagai bayi 
yang lahir hidup dengan berat badan 2500 gram atau 
kurang (Cuningham, 2006). 

Berat bayi sering kali tidak tidak ada kaitannya 
dengan kematangannya. Kematangan bayilah yang 
akan menentukan seberapa jauh ia mampu menghadapi 
tuntutan tubuh dan lingkungannya. Bayi yang lahir 
terlampau dini bisa diduga akan menghadapi problema 
yang besar (Barbara dan Christine, 1995). 

Makin rendah masa gestasi dan makin kecil bayi yang 
dilahirkan makin tinggi morbiditas dan mortalitasnya. 
Dengan pengelolaan yang optimal dan dengan cara-
cara yang kompleks serta menggunakan alat-alat yang 
canggih beberapa gangguan yang berhubungan dengan 
prematuritasnya dapat diobati. Dengan demikian gejala 
sisa yang mungkin diderita di kemudian hari dapat 
dicegah atau dikurangi (Prawirohardjo, 2006). 

Faktor-faktor yang menyebabkan bayi prematur 
meliputi faktor ibu (penyakit, usia, keadaan sosial 
ekonomi, aktivitas, status perkawinan), faktor janin, 
faktor kehamilan dan faktor yang belum diketahui. 
Sehingga bayi prematur dapat menghadapi masalah yang 
harus diperhatikan meliputi suhu tubuh, pernapasan, alat 
pencernaan makanan, hati dan ginjal yang belum matang 
dan perdarahan otak (Manuaba, 1998). 

Selain ketahanan hidup, masalah penting lainya 
adalah kualitas lainya adalah kualitas hidup yang dicapai 
oleh bayi yang prematur dan memiliki berat badan lahir 
rendah ekstrem. Tampak jelas bahwa ancaman yang 
lumayan besar baik fi sik maupun intelektual menimpa 
anak-anak semacam ini. Dengan memperhatikan hal-
hal ini, pada usia gestasi berapa seharusnya dilakukan 

intervensi obstetris, meskipun kita tidak mungkin 
menetapkan dengan tepat batas ketahanan hidup paling 
awal untuk neonatus (Cuningham, 2006). Mungkin 
dengan pendekatan obstetris terhadap persalinan dan 
kelahiran bayi prematur yang sebagian besar dipandu 
dengan harapan hidup serta alternatif yang tersedia 
untuk penatalaksanaan persalinan bayi prematur untuk 
mengoptimalkan status janin saat lahir yang akan 
diberikan perawatan intensif (Cuningham, 2006), bayi 
prematur memiliki kondisi khusus yang berbeda dari bayi 
yang lahir normal. 

Untuk itu, perawatan harus dilakukan secara detail dan 
saksama. Hal ini untuk menghindari gangguan kesehatan 
di kemudian hari dan risiko kematian pada bayi penting 
diketahui oleh para orang tua, untuk meningkatkan 
kesadaran para ibu atas pentingnya penanganan 
bayi prematur secara tepat dan saintifik, serta untuk 
meningkatkan pengetahuan para ibu untuk menghindari 
kelahiran prematur, ada tiga langkah aman yang harus 
dilakukan dalam merawat bayi prematur, yakni dengan 
aksi PDF yaitu memastikan suhu berada antara 36,5–
37,5° C, memberikan asupan gizi yang lengkap dan tepat 
waktu dengan frekuensi 8–10 kali sehari dan pemantauan 
dan fokus pada frekuensi buang air besar dan kecil bayi 
prematur. Frekuensinya sekitar 4 hingga 6 kali sehari. 
Cara ini penting dilakukan, sebagai cara mengurangi 
risiko kesehatan dan kematian, serta meningkatkan 
kualitas hidup bayi yang lahir secara prematur.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 305 
bayi hampir seluruhnya bayi baru lahir tidak mengalami 
ikterus neonatorum yaitu sebesar 296 bayi (97,05%). 
Ikterus neonatorum yaitu warna kuning yang dapat 
terlihat pada sclera, selaput lendir, kulit atau organ lain 
akibat penumpukan bilirubin (Surasmi Asrining, 2003). 

Ikterus merupakan akibat penumpukan billirubin 
(merupakan hasil pemecahan sel darah merah), sebagian 
lainnya karena ketidakcocokan golongan darah ibu dan 
bayi. Peningkatan kadar bilirubin dapat diakibatkan 
oleh pembentukan yang berlebih atau ada gangguan 
pengeluaranya (Depkes RI, 2003). Penyebab ikterus 
pada bayi baru lahir dapat berdiri sendiri atau pun dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor (Nisaulya, 2008). 
Secara garis besar etiologi ikterus neonatorum meliputi 
produksi yang berlebihan, gangguan dalam proses uptake 
dan konjugasi hepar, gangguan transportasi bilirubin, 
gangguan dalam eskresi sedangkan faktor risiko yang 
dapat menimbulkan ikterus neonatorum adalah faktor 
maternal, faktor perinatal dan faktor neonatal. Dari uraian 
di atas hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari 305 
bayi terdapat 9 bayi (2,95%) untuk neonatus yang terkena 
ikterus neonatorum. Mungkin keadaan ini dapat timbul 
karena banyaknya kejadian bayi prematur di RSUD 
Dr. R. Koesma Tuban untuk itu diperlukan tindakan 
khusus untuk mengatasi kejadian ikterus neonatorum 
yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bayi dan 
membatasi gejala sisa yang sangat dapat memengaruhi 
kelangsungan hidup.
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SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan 
dibantu dengan program SPSS versi 14 for windows dan 
menggunakan analisis chi square dan didapatkan χ2

hitung = 
10,1 dan χ2

tabel = 3,481, sehingga χ2
hitung > χ2

tabel, yang 
berarti ada hubungan antara kejadian bayi premature 
dengan kejadian ikterus neonatorum di ruang perinatologi 
RSUD Dr. R. Koesma Tuban tahun 2009. 

Namun hasil tidak layak karena ada 20% sel yang 
nilai harapanya kurang dari 5, sehingga digunakan uji 
koefisien korelasi sehingga didapatkan nilai φ 0,181 
dengan tingkat hubungan sangat rendah. Setelah itu 
dilanjutkan dengan uji student t dan di dapatkan thitung = 
3,2037 dan ttabel 1,960. Sehingga thitung > ttabel artinya 
Ho ditolak, yang menunjukkan terdapat hubungan 
antara kejadian bayi prematur dengan kejadian ikterus 
neonatorum di RSUD Dr. R. Koesma Tuban tahun 2009. 

Bayi prematur hendaknya diberi penanganan 
sesuai dengan prosedur yang sesuai pada penangan 
standar serta pengawasan yang diberikan petugas untuk 
mencegah terjadinya komplikasi pada janin termasuk 
ikterus neonatorum pada bayi prematur. Hasil penelitian 
ini sebagai masukan bagi petugas kesehatan dalam 
memberikan pelayananan kesehatan yang lebih produktif 
dengan tidak hanya memberikan pelayanan medis lebih 

jauh dan memberikaan penyuluhan tentang pencegahan 
Ikterus Neonatorum.
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Pengaruh Tingkat Pengetahuan Keluarga terhadap Penanggulangan 
Infeksi Saluran Pernapasan Bagian Atas pada Balita di Puskesmas 
Desa Jabon Jombang

(The Influence of Family Science Level Against the Overcome of Acute 
Respiratory Infection for Babies at Puskesmas Jabon Village - Jombang 
Subdistrict in Jombang District)

Siti Mudrikatin
STIKES Husada Jombang

ABSTRAK

ISPA yang terjadi pada balita akan memberikan gambaran klinik yang jelek tampak lebih berat tersebut terutama disebabkan 
oleh infeksi virus pada balita yang belum memperoleh kekebalan alamiah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
tingkat pengetahuan keluarga terhadap penanggulangan infeksi saluran pernapasan bagian atas pada Balita di Puskesmas desa Jabon 
Jombang. Penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional, populasi dalam penelitian ini adalah semua keluarga yang mempunyai 
Balita di Puskesmas desa Jabon Jombang sebanyak 58 orang, sampel yaitu keluarga yang mempunyai Balita di Puskesmas desa Jabon 
Jombang sebanyak 50 responsden, dengan pengambilan sampel menggunakan metode Non Probability sampling (purposive Sampling). 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner, disajikan dalam gambar dan distribusi frekuensi. Hasil penelitian didapatkan pengetahuan 
keluarga terhadap penanggulangan ISPA di ketahui ada sebagian besar responsden sebanyak 33 keluarga (66%) kurang, sedangkan 
penanggulangan ISPA pada Balita sebagian besar responsden penanggulangannya negatif sebanyak 30 responsden (60%). Hasil uji 
statistik spearman rho didapatkan ρ: (0,001) < 0,05, sehingga ada pengaruh tingkat pengetahuan keluarga terhadap penanggulangan 
ISPA pada Balita di Puskesmas desa Jabon Jombang. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah Pengetahuan keluarga terhadap 
penanggulangan infeksi saluran pernapasan bagian atas (ISPA) pada balita di Puskesmas desa Jabon Jombang yang dilakukan pada 
50 responsden dapat diketahui bahwa sebagian besar pengetahuannya kurang. Saran untuk yang berpengetahuan kurang agar terus 
menambah informasi mengenai kesehatan terutama dalam hal penanggulangan ISPA pada balitanya, karena semakin banyak informasi 
maka semakin baik pengetahuan yang dimiliki.

Kata kunci: pengetahuan keluarga, penanggulangan ISPA

ABSTRACT

Acute Respiratory Infection (ARI)/which happens for babies will give the description of worse clinic that looks heavier mentioned 
especially it is caused by virus infection for babies who haven’t gotten natural immune in the research purposed to undersatand the 
relation of family science against the overcome of Acute Respiratory Infection (ARI) for babies at Puskesmas Jabon Village - Jombang 
Subdistrict in Jombang District. Analysis Research with the approach of cross sectional, the popoulatin of research is all family 
whose babies at Puskesmas Jabon Village - Jombang Subdistrict in Jombang District about 58 peoples, namely family whose babies 
Puskesmas at Jabon - Jombang about 50 responsdents, taking samples used is the method of Non Probability Sampling (Purposive 
sampling). The collection of data used Questionnaire which is described in the picture and the distribution of frequency. The result of 
research which is obtained that family science against the overcome of Acute Respiratory Infection (ARI) namely more responsdents 
33 family (66%) are less, where as the overcome of ARI for babies, the overcome of most responsdents about 30 are negative (60%). 
The result of Statistic Test obtained spearman rho: ρ: (0.001) < 0.05. so that there is the infl uence of family science level against the 
overcome of Acute Respiratory Infection (ARI) for babies at Puskesmas Jabon Village - Jombang Subdistrict in Jombang District. The 
conclusion which can be obtained is family science against the overcome of Acute Respiratory Infection (ARI) for babies at puskesmas 
Jabon Vilage - Jombang Subdistrict in Jombang District implemented for 50 Responsdents can be known that the most of their science 
are less. Suggestion for people who have gotten less science in order to increase information about health especially the overcome of 
Acute Respiratory Infection (ARI) because the more information They get, the better science they have.

Key words: family science, the overcome of acute respiratory infection (ARI)

PENDAHULUAN 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah 
radang akut saluran pernapasan atas maupun bawah yang 
disebabkan oleh infeksi jasad renik atau bakteri, virus 
maupun riketsia, tanpa atau disertai radang parenkim 

paru. ISPA yang terjadi pada balita akan memberikan 
gambaran klinik yang jelek tampak lebih berat tersebut 
terutama disebabkan oleh infeksi virus pada balita yang 
belum memperoleh kekebalan alamiah (Alsagaff dan 
Mukty, 2010). Program pengendalian ISPA menetapkan 
bahwa semua kasus yang ditemukan harus mendapat tata 
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laksana sesuai standar, dengan demikian angka penemuan 
kasus ISPA juga menggambarkan penatalaksanaan kasus 
ISPA. Jumlah kasus ISPA diperkirakan sebanyak 10% 
dari populasi. Target cakupan program ISPA Nasional 
pada pneumonia balita sebesar 76% dari perkiraan jumlah 
kasus, namun pada tahun 2008 cakupan penemuan kasus 
baru mencapai 18,81% (laporan dari 26 provinsi). pada 
kasus pneumonia yang terjadi pada balita berdasarkan 
laporan 26 provinsi, tiga provinsi dengan cakupan 
tertinggi berturut-turut adalah provinsi Nusa Tenggara 
Barat sebesar 56,50%, Jawa Barat sebesar 42,50% dan 
kepulauan Bangka Belitung sebesar 21,71%. Sedangkan 
cakupan terendah adalah provinsi DI Yogyakarta 
sebesar 1,81%, kepulauan riau sebesar 2,08%, dan 
NAD sebesar 4,56%. (Profi l Departemen Kesehatan RI, 
2008). Berdasarkan laporan kabupaten/kota di ketahui 
pada tahun 2010 di jawa timur tercatat jumlah kasus 
pneumonia pada balita sebesar 76.745 kasus atau 78,81% 
dari seluruh kasus yang ada. Upaya pemberantasan 
penyakit ini difokuskan pada upaya penemuan dini dan 
tata laksana kasus yang cepat dan tepat pada penderita. 
Kecepatan keluarga dalam membawa penderita ke 
pelayanan kesehatan serta keterampilan petugas dalam 
menegakkan diagnosis merupakan kunci keberhasilan 
penanganan penyakit pneumonia. Pneumonia merupakan 
penyakit utama penyebab kematian bayi dan balita 
terbesar di Indonesia. (Profi l Dinkes Jawa Timur 2010). 
ISPA di Kabupaten Jombang pada tahun 2009 menduduki 
peringkat pertama dari daftar 10 penyakit dengan angka 
kesakitan di puskesmas wilayah Kabupaten Jombang 
dengan jumlah kasus 98,159 kasus (Profil Dinkes 
Jombang, 2010)

ISPA masih merupakan masalah kesehatan yang 
penting karena menyebabkan kematian bayi dan balita 
yang cukup tinggi yaitu kira-kira 1 dari 4 kematian 
yang terjadi. Setiap anak diperkirakan mengalami 3–6 
episode ISPA setiap tahunnya. 40–60% dari kunjungan 
di Puskesmas adalah oleh penyakit ISPA. Dari seluruh 
kematian yang disebabkan oleh ISPA mencakup 20–30%. 
Kematian yang terbesar umumnya adalah karena 
pneumonia dan pada bayi berumur kurang dari 2 
bulan. (Error! Hyperlink reference not valid. Di upload 
8=8=2011). Data di Puskesmas Jabon Kabupaten 
Jombang Provinsi Jawa Timur di dapatkan beberapa 
gejala ISPA ringan di Puskesmas sebanyak 58 orang 
(pemeriksaan di Puskesmas dan berangsur pulih/
sembuh), ISPA sedang sebanyak 40 orang (dirujuk ke 
Puskesmas), ISPA berat sebanyak 31 orang (dirujuk ke 
rumah sakit). (Data Puskesmas Jabon Jombang, tahun 
2010) 

Perjalanan alamiah penyakit infeksi saluran 
pernapasan bagian Atas dibagi 4 tahap yaitu tahap 
prepatogenesis (penyebab telah ada tetapi belum 
menunjukkan reaksi apa-apa), tahap inkubasi (virus 
merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa), tubuh 
menjadi lemah apalagi bila keadaan gizi dan daya tahan 

sebelumnya rendah, tahap dini penyakit (dimulai dari 
munculnya gejala penyakit, timbul gejala demam dan 
batuk), tahap lanjut penyakit, dibagi menjadi empat yaitu 
dapat sembuh sempurna, sembuh dengan atelektasis, 
menjadi kronos dan meninggal akibat pneumonia.
(http://www.google.com/search?ie=UTF8&oe=UTF8&so
urceid=navclient&gfns=1&q=INFEKSI+SALURAN+PE
RNAPASAN+AKUT+(ISPA)I.+PENGERTIANInfeksi+
Saluran+Pernapasan+Akut+adalah+infeksi+akut+)

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi Indonesia 
sehat 2010, pemerintah telah menyusun berbagai program 
pembangunan dalam bidang kesehatan antara lain 
kegiatan pemberantasan Penyakit Menular (P2M) baik 
yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 
di semua aspek lingkungan kegiatan pelayanan kesehatan. 
(Error! Hyperlink reference not valid. Diupload 
8=8=2011).

Berdasarkan uraian di atas mendorong Peneliti 
untuk melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat 
pengetahuan keluarga terhadap penanggulangan infeksi 
saluran pernapasan bagian atas di Puskesmas Jabon 
Jombang.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian merupakan keseluruhan 
perencanaan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan 
mengantisipasi beberapa kesulitan yang mungkin timbul 
selama proses penelitian 

Berdasarkan klasifikasi jenis penelitian, desain 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
desain studi analitik korelasional dengan pendekatan 
cross sectional.

Survey cross sectional ialah suatu penelitian untuk 
mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor 
risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi 
atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat 
(point approach). Artinya tiap subjek penelitian hanya 
diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan 
terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat 
pemeriksaan. Hal ini tidak berarti bahwa semua subjek 
penelitian diamati pada waktu yang sama. Penelitian 
cross sectional ini sering juga disebut penelitian 
tranversal dan sering digunakan dalam penelitian-
penelitian epidemiologi. (Notoatmodjo, 2010; 38)

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian tentang pengaruh tingkat pengetahuan 
keluarga terhadap penanggulangan infeksi saluran 
pernapasan bagian atas pada balita di Puskesmas Desa 
Jabon Jombang dengan jumlah sampel 50 responsden. 
Teknik sampling yang digunakan sampling non 
probabilitas dengan metode purposive sampling atau 
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judgement sampling. Penelitian ini dilakukan pada bulan 
Januari 2012 dan telah mendapat persetujuan (informed 
consent) dari masing-masing responsden. Data hasil 
penelitian kemudian diinterprestasikan sehingga dapat 
diketahui dengan penelitian di atas.

Penelitian ini adalah penelitian korelasional 
yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat 
pengetahuan keluarga terhadap penanggulangan infeksi 
saluran pernapasan bagian atas pada balita di Puskesmas 
Desa Jabon Jombang. Pada penelitian ini akan disajikan 
secara deskriptif dan analitik. Data penelitian yang 
disajikan secara deskriptif adalah data umum dan khusus. 
Data umum berisi tentang gambaran umum lokasi 
penelitian dan karakteristik responsden, sedangkan 
data khusus adalah data tentang pengaruh tingkat 
pengetahuan keluarga terhadap penanggulangan infeksi 
saluran pernapasan bagian atas pada balita di Puskesmas 
Desa Jabon Jombang. Secara analitik di cari 2 variabel, 
sejauh mana ada pengaruh yang signifi kan atau tidak 
antara pengaruh tingkat pengetahuan keluarga terhadap 
penanggulangan infeksi saluran pernapasan bagian atas 
pada balita di Puskesmas Desa Jabon Jombang

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2012 di 
Puskesmas Jabon Jombang. berkedudukan di Desa Jabon 
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Di antaranya 
di sebelah utara desa pandanwangi dan sebelah selatan 
desa Sengon. Yang terdiri dari 2 dokter, 4 bidan dan 4 
perawat, puskesmas Jabon hanya menerima pasien rawat 
jalan.

Gambaran umum responsden

Pada data ini akan ditampilkan karakteristik 
responsden berdasarkan: umur, jenis kelamin, pendidikan, 
pekerjaan dan sumber informasi.
1) Karakteristik responsden berdasarkan umur
 Sebagian besar responsden berada pada umur 26–30 

tahun yaitu sebanyak 34 orang (68%), dan sebagian 
kecil pada umur 31–35 tahun sebanyak 1 orang (2%).

2) Karakteristik responsden berdasarkan pendidikan
 Sebagian besar responsden berpendidikan SMP 

sebanyak 30 orang (60%) dan sebagian kecil 
responsden berpendidikan SD sebanyak 8 orang 
(16%).

3) Karakteristik responsden berdasarkan pekerjaan
 sebagian besar responsden bekerja sebagai wiraswasta 

sebanyak 29 orang (58%) dan sebagian kecil 
responsden bekerja sebagai IRT sebanyak 21 orang 
(42%).

4) Karakteristik responsden berdasarkan sumber 
informasi

 Sebagian besar responsden tidak pernah memperoleh 
informasi tentang ISPA sebanyak 28 orang (56%) dan 
sebagian kecil responsden mendapat informasi tentang 
ISPA dari media cetak sebanyak 6 orang (12%).

Data Khusus

1) Pengetahuan Keluarga terhadap Penanggulangan 
ISPA. 

Penget_ISPA
F % Valid% Cumulative %

Valid Baik  6  12.0  12.0  12.0
Cukup 11  22.0  22.0  34.0
Kurang 33  66.0  66.0 100.0
Total 50 100.0 100.0

Sumber: Data kuesioner Februari 2012

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa dari 50 
Responsden sebagian besar responsden berpengetahuan 
kurang yaitu sebanyak 33 orang (66%) dan sebagian 
kecil responsden berpengetahuan baik sebanyak 6 orang 
(12%).

2) Penanggulangan infeksi saluran pernafasan bagian 
atas

Penangglngn_ISPA
F % Valid % Cumulative %

Valid Negatif 30  60.0  60.0  60.0
Positif 20  40.0  40.0 100.0
Total 50 100.0 100.0

Sumber: Data kuesioner Februari 2012

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa sebagian 
besar responsden penanggulangannya negatif terhadap 
ISPA sebanyak 30 orang (60%) dan yang penanggulannya 
positif sebanyak 20 orang (40%).

3) Analisis pengaruh tingkat pengetahuan dengan upaya 
penanggulangan Keluarga terhadap Infeksi Pernapasan 
Akut (ISPA) di Puskesmas Desa Jabon Jombang. 

Penget_ISPA * Penangglngn_ISPA Crosstabulation
Penangglngn_ISPA

Total
Negatif Positif

Penget_
ISPA

Baik Count 2 4 6
% 
within 
Penget_
ISPA

33.3% 66.7% 100.0%

Cukup Count 4 7 11
% 
within 
Penget_
ISPA

36.4% 63.6% 100.0%

Kurang Count 24 9 33
% 
within 
Penget_
ISPA

72.7% 27.3% 100.0%

Total Count 30 20 50
% 
within 
Penget_
ISPA

60.0% 40.0% 100.0%

Sumber: Data kuesioner Februari 2012
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Menurut tabel di atas Analisa pengaruh tingkat 
pengetahuan dengan upaya penanggulangan Keluarga 
terhadap Infeksi Pernapasan Akut (ISPA), dari 50 
responsden diketahui bahwa sebagian besar dari 
responsden 33 orang (66 %) memiliki pengetahuan 
yang kurang dan sebagian besar responsden memiliki 
penanggulangan negatif ISPA sebanyak 30 responsden 
(60%).

HASIL ANALISIS

Correlations
penget_

ISPA
penang_

ISPA
Spearman’s 
rho

penget_
ISPA

Correlation 
Coeffi cient

1.000 .437**

Sig. (2-
tailed)

. .001

N 50 50

penang_
ISPA

Correlation 
Coeffi cient

.437** 1.000

Sig. (2-
tailed)

.001 .

N 50 50

**. Correlation is signifi cant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada penelitian pengaruh tingkat pengetahuan 
keluarga terhadap penanggulangan ISPA pada balita 
di Puskesmas Desa Jabon Jombang, hasil uji statistik 
spearman rho dari perhitungan menggunakan SPSS 16 
windows didapatkan hasil koefi sien korelasi 0,437 dengan 
tingkat signifi kan ρ 0.001 yaitu lebih kecil dari syarat 
< α (0,05) sehingga Ho ditolak dan H1 diterima maka 
ada pengaruh tingkat pengetahuan keluarga terhadap 
penanggulangan ISPA pada balita di Puskesmas Desa 
Jabon Jombang.

PEMBAHASAN

Tingkat Pengetahuan Keluarga tentang ISPA pada Balita di 
Puskesmas Jabon Jombang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian 
besar responsden yaiu sebanyak 33 responsden (66%) 
berada pada kategori pengetahuan kurang, 11 responsden 
(22%) berada pada kategori pengetahuan cukup dan 
6 responsden (12%) berada pada pengetahuan baik. 
Menurut Notoatmodjo (2005) mengungkapkan bahwa 
pengetahuan seseorang berdasarkan tingkat kognitif, 
semakin bertambah umur semakin baik tingkat kognitif 
yang dimiliki. Hal ini ditunjang dengan pendapat 
Purwanto (2007) mengungkapkan pengetahuan seseorang 
bersinergi dengan tingkat kedewasaan seseorang, semakin 
dewasa maka semakin baik tingkat pengetahuan yang 
dimiliki

Baiknya pengetahuan tentang penyakit ISPA 
disebabkan tingkat kedewasaan, hal ini dapat dipahami 

karena berkembangnya tingkat kedewasaan memengaruhi 
pola berpikir ibu.

Dilihat dari pendidikan dapat diketahui sebagian 
besar responsden berpendidikan SMP yaitu sebanyak 
31 responsden (62%). Menurut Notoatmodjo (2005) 
mengungkapkan bahwa pengetahuan merupakan 
refl eksi dari pendidikan yang diterima oleh seseorang, 
semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka 
akan memengaruhi pada pola pikir dan pemahaman 
seseorang dalam menerima informasi. Pendidikan 
dapat memengaruhi seseorang termasuk juga, perilaku 
seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi 
untuk sikap berperan serta dalam pembangunan 
(Nursalam, 2003).

Dilihat dari umur hampir sebagian besar jumlah 
responsden 34 orang (68%) berumur 26–30 tahun. 
Menurut Hurloc (2009) mengungkapkan bahwa umur 
merupakan faktor yang memengaruhi wawasan dan 
pengetahuan seseorang, karena semakin umur bertambah 
maka semakin baik wawasan dan pengetahuan yang 
dimiliki sesuai dengan stimulus yang diberikan. 
Menurut YB Mantra yang dikutip Notoatmodjo (2003), 
berkembangnya wawasan seseorang dipengaruhi oleh 
umur, semakin berumur bertambah maka semakin luas 
wawasan yang dimilikinya. Berkembanganya wawasan 
bersinergi dengan pengetahuan yang dimiliki, semakin 
bertambah umur semakin baik pengetahuan yang dimiliki. 
Oleh karena itu umur memengaruhi pada tingkat kognitif 
seseorang, semakin bertambah umur maka kemampuan 
dalam menghadapi situasi semakin baik sehingga 
pengetahuan yang dimiliki juga baik.

Dilihat dari informasi sebagian besar responsden 
(56%) tidak pernah mendapat informasi tentang peyakit 
ISPA, dan sebagian besar (18%) informasi kesehatan 
bersumber dari media elektronik. Informasi merupakan 
salah satu aspek yang memengaruhi pengetahuan 
seseorang, semakin banyak informasi maka semakin 
baik pengetahuan yang dimiliki (Notoatmodjo, 2007), 
Peranan informasi berperan dalam peningkatan 
pengetahuan terkait dengan penyakit ISPA, dengan 
pemberian informasi maka pengetahuan yang dimiliki 
tentang penyakit ISPA semakin baik. sebaliknya semakin 
kurangnya informasi tentang kesehatan yang diperoleh 
maka pengetahuan dan pola pikir seseorangpun menurun. 
Hal ini menunjukkan informasi bersinergi dengan 
pengetahuan yang dimiliki.

Penanggulangan Infeksi Pernapasan Bagian Atas pada 
Balita di Puskesmas desa Jabon Jombang

Dari hasil penelitian ini, penanggulangan ISPA pada 
Balita di puskesmas menunjukkan bahwa sebagian besar 
responsden yaitu sebanyak 30 responsden (60%) berada 
pada kategori negatif dan sebagian kecil responsden yaitu 
sebanyak 20 responsden (40%) berada pada kategori 
sikap positif.

Menurut Eagly dan Chaiken dikutip oleh Wawan dan 
Dewi (2010) mengemukakan bahwa sikap sebagai hasil 



Mudrikatin: Pengaruh tingkat pengetahuan keluarga 15

evaluasi terhadap objek sikap yang diekspresikan dalam 
proses-proses kognitif, afektif dan perilaku. Sebagai 
hasil evaluasi, sikap yang disimpulkan dari berbagai 
pengamatan terhadap objek diekspresikan dalam bentuk 
respons kognitif, afektif (emosi) maupun perilaku. Sikap 
dapat pula bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif 
(Heri Purwanto, 1998; 63). Sikap positif kecenderungan 
tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan 
objek tertentu, sikap negatif terdapat kecenderungan 
untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai 
objek tertentu. (Wawan dan Dewi, 2010; 34).

Dengan memiliki kategori sikap kurang maka dalam 
upaya penanggulangan infeksi saluran pernapasan bagian 
atas pada balita responsden kurang dapat menanggulangi 
penyakit ISPA pada balita, namun karena faktor yang 
lain misalnya pemberian makanan yang tidak cukup 
selama anak sakit, ibu tidak mengantar anaknya untuk 
diimunisasikan secara rutin, kurangnya kebersihan 
dalam rumah dan ibu tidak pernah mencegah anak untuk 
berhubungan dengan penderita ISPA lain. Dan penyebab 
lain seperti ibu tidak mengetahui tanda dan gejala dari 
ISPA itu sendiri seperti panas dan batuk, kurangnya 
pemeriksaan anak yang menderita ISPA, dan ibu tidak 
tahu dan mengerti untuk menentukan bahaya atau 
tidaknya ISPA pada balita.

Pengaruh Tingkat Pengetahuan dengan Upaya 
Penanggulangan Keluarga terhadap Infeksi Pernapasan 
Bagian Atas pada Balita di Puskesmas desa Jabon Jombang

Hasil uji statistik dengan menggunakan korelasi 
spearman rho di dapatkan hasil koefi sien korelasi 0,437 
dengan tingkat signifi kan ρ = 0,001 yaitu < α 0,05 yang 
berarti H0 ditolak dan H1 diterima, hal ini menunjukkan 
bahwa ada pengaruh tingkat pengetahuan keluarga 
terhadap penanggulangan infeksi saluran pernapasan 
bagian atas pada balita di puskesmas Desa Jabon Jombang 
itu kurang.

Menurut Mubarak (2007) proses adopsi perilaku 
terdiri dari proses pengetahuan, sikap dan perilaku atau 
lebih dikenal dengan teori KAP (Knowledge – Attitude – 
Practice), yaitu untuk membentuk perilaku diawali dari 
proses pengetahuan. Menurut Machfoed (2007) perilaku 
seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki, 
semakin besar pengaruh pengetahuan tersebut dalam 
kehidupan seseorang maka perilaku yang terbentuk akan 
bersumber dari pengetahuan tersebut.

Hubungan yang muncul disebabkan karena 
pengetahuan akan memberikan dasar bagi responsden 
untuk berpikir, kondisi ini terjadi karena dengan 
pengetahuan kurang maka ibu tidak memiliki pengetahuan 
tentang ISPA, di antaranya dalam hal penanggulangan 
ISPA pada balita. Dengan tidak memiliki pengetahuan 
tentang penanggulangan ISPA pada balita maka akan 
mendorong ibu berperilaku negatif. Kemampuan 
berfi kir seseorang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan 
yang dimilikinya, semakin baik pengetahuan seseorang 
terhadap suatu objek maka semakin baik pemahaman 

yang dimilikinya, sehingga semakin mendukung 
dalam proses berfi kir. Kondisi ini dapat tercapai jika 
responsden memperoleh informasi yang baik, memiliki 
kemampuan yang baik dalam memahami informasi yang 
diperoleh serta memiliki daya dukung yang cukup untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan informasi yang 
diperoleh. Pada usia 26–30 tahun kemampuan kognitif 
ibu sedang dalam puncak perkembangannya, seharusnya 
ibu dapat memahami informasi tentang ISPA dan 
penanggulangannya dengan baik.

KESIMPULAN

a. Pengetahuan keluarga terhadap penanggulangan 
infeksi saluran pernapasan bagian atas (ISPA) pada 
balita.

 Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 50 
responsden dapat diketahui bahwa sebagian besar 33 
responsden (66%) pengetahuan kurang.

b. Penanggulangan infeksi saluran pernapasan bagian 
atas pada balita.

 Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 50 
responsden dapat diketahui bahwa sebagian besar 
keluarga melakukan penanggulangan negatif terhadap 
ISPA sebanyak 30 orang (60%). 

c. Hasil uji statistik ada pengaruh tingkat pengetahuan 
keluarga terhadap penanggulangan ISPA pada 
balita di puskesmas Desa Jabon Jombang, diperoleh 
koefi sien korelasi Spearman rho sebesar 0,437, hal ini 
menunjukkan hubungan cukup kuat, dengan ρ (0,001) 
< α (0,05).
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Hubungan Kontrasepsi KB Suntik 3 Bulan DMPA pada Akseptor 
KB dengan Peningkatan Berat Badan di Puskesmas Jabon 
Jombang

(Relations KB Injectabale Contraceptive DMPA 3 Months Acceptor KB with 
Weight Gain Study in Jabon Health Center)

Siti Mudrikatin
STIKES Husada Jombang 

ABSTRAK

Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) adalah salah satu kontrasepsi yang hanya mengandung progestin yaitu 150 DMPA 
yang diberikan tiap 3 bulan dengan cara disuntik intramuskular (IM). Masalah peningkatan berat badan pada akseptor KB suntik 3 
bulan disebabkan hormon progesteron yang kuat sehingga merangsang hormon nafsu makan dihipotalamus. Dengan adanya nafsu 
makan lebih banyak dari biasanya tubuh kelebihan zat gizi. Untuk mengurangi peningkatan berat badan pada akseptor KB danjurkan 
untuk pembatasan pola makan dan olahraga. Penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. 
Populasi seluruh akseptor KB suntik 3 bulan DMPA di puskesmas Jabon bulan maret sebanyak 90 orang. Pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling, pengumpulan data menggunakan form observasi, kartu register kohort, dan timbangan. Analisis 
data menggunakan Spearman Ran’ks. Hasil penelitian diperoleh sebagian besar akseptor mengalami peningkaan bera badan, hasil 
Spearman Rank’s ρ (0,000) > α (0,005) yang berarti ada hubungan konrasepsi kb suntik 3 bulan DMPA pada akseptor KB suntik 3 
bulan pada akseptor KB dengan peningkatan berat badan. Hendaknya akseptor KB suntik 3 bulan DMPA memperhatikan pola makan 
dan olahraga. 

Kata kunci: KB suntik DMPA, peningkatan berat badan

ABSTRACT

Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) is a one contraseptives that contain only progestin injection of 150 mg DMPA given 
every 3 month by intramuscular. Problem weight gain at 3 month acceptor KB DMPA injection caused a strong progesterone hormone 
that stimulates appetite in hypotalamus. With more apetite than usual body of excess nutriens. To recude the weight on the acceptor KB 
DMPA restriction is recomended for diet and exercise. The study aims to relations KB injectable contraceptive DMPA 3 monts acceptor 
KB with weight gain. The study was a corelational study with descriptive kuantitatif, the entire population of 3 months injection at 
health centers as many as 90 people in march. Sampling using a purposive sampling, using a sample data collection form, the card 
acceptor KB observation and weight scales. Data analysis using the spearman rank’s. Most of the research result obtained acceptors 
have increased body weight. The result of spearman rank’s ρ (0.000) < α (0.05). Means there is relations KB injectabale contraceptive 
DMPA 3 months acceptor KB with weight gain. Should acceptor KB 3 month injections of DMPA attention to diet and exercise.

Key words: injections of DMPA, weight again

PENDAHULUAN

Salah satu masalah terpenting yang dihadapi negara 
berkembang, seperti Indonesia yaitu ledakan penduduk. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah 
Indonesia telah menerapkan program keluarga berencana 
(KB) yang kemudian dalam perkembangannya menjadi 
BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional). Salah satu kontrasepsi suntikan berdaya-kerja 
lama yang sekarang banyak dipakai adalah DMPA (Depo 
Medrooxyprogesteron asetat).1 

Pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan DMPA 
mempunyai efek samping utama yaitu perubahan berat 
badan. Faktor yang memengaruhi perubahan berat badan 
akseptor KB suntik DMPA adalah hormon progesteron 
yang kuat sehingga merangsang hormon nafsu makan 
yang ada di hipotalamus.2

Berdasarkan dari data puskesmas Jabon tahun 2009 
dari bulan Januari–Desember pengguna KB aktif IUD 
sebanyak 260 (11,50%), MOP sebanyak 1 (0,04%), 
MOW (8,72%), Implant sebanyak 209 (8,97%), Suntik 
sebanyak (37,44%), Pil sebanyak 752 (32,25%), Kondom 
sebanyak 33 (1,43%). Sedangkan untuk tahun 2011 
dari bulan Januari–Desember pengguna KB aktif IUD 
sebanyak 280 (8,87%), MOP sebanyak 1 (0,03%), MOW 
sebanyak 217 (6,87%), Implant 213 (7,42%), Suntik 
sebanyak 1548 (48,94), Pil sebanyak 840 (26,61%), dan 
Kondom sebanyak 40 (1,26%).

Kontrasepsi suntik memiliki dampak positif dan 
negatif. Dampak positif dan negatifnya adalah keuntungan 
sangat efektif, Pencegahan kehamilan jangka panjang, 
tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak 
mengandung estrogen, sehingga tidak berdampak serius 
terhadap penyakit jantung, dan gangguan pembekuan 
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darah, tidak memiliki pengaruh terhadap ASI, sedikit 
efek samping.3

Efek samping kontrasepsi suntik yang paling utama 
gangguan pola haid, sedangkan efek yang lain tidak 
kalah pentingnya adalah adanya peningkatan berat badan 
antara 1–5 kg. Penyebab peningkatan berat badannya 
belum jelas. Kenaikan berat badan, kemungkinan 
disebabkan karena hormon progesteron mempermudah 
perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, sehingga 
lemak di bawah kulit bertambah, selain itu hormon 
progesteron juga menyebabkan nafsu makan bertambah 
dan menurunkan aktivitas fi sik, akibatnya pemakaian 
suntikan dapat menyebabkan berat badan bertambah. 
Untuk mencegah perubahan berat badan yang terlalu 
mencolok penanganan diet merupakan pilihan utama, 
dianjurkan untuk melaksanakan diet rendah kalori serta 
olahraga secara teratur. Bila berat badan berlebihan, 
hentikan suntikan dan anjurkan metode kontrasepsi lain 
(non hormonal).1

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan 
masalah sebagai berikut “Apakah ada hubungan 
kontrasepsi KB suntik 3 bulan DMPA pada akseptor KB 
dengan peningkatan berat badan di puskesmas Jabon 
Jombang.

Untuk menganalisis hubungan kontrasepsi KB suntik 
3 bulan pada akseptor KB suntik dengan peningkatan 
berat badan di puskesmas Jabon Kabupaten Jombang

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Kontrasepsi DMPA (Depo Medroksi Progesteron 
Asetat)

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya 
kehamilan yang dapat bersifat sementara, dapat pula 
bersifat permanen. (2005:905)

Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) 
merupakan suspensi cair yang mengandung kristal-kristal 
mikro depo medroksi progesteron aseat (DMPA). DMPA 
merupakan turunan progesteron. Dosis yang diberikan 
untuk mendapat manfaat kontrasepsi ini ialah 150 mg/
ml, yang disuntikkan secara intramuskular (IM) setiap 12 
minggu).

DMPA merupakan alternatif yang sangat baik bagi 
wanita yang menginginkan kontrasepsi jangka panjang 
yang sangat efektif dan memiliki masalah kesehatan dan 
kontraindikasi dengan penggunaan kontrasepsi apapun 
yang mengandung progesteron. (2007:481)

Cara kerja: mencegah ovulasi, mencegah implantasi, 
transpor gamet/ovum, leteolysis, lendir cerviks yang 
kental.1

Efektivitas: depo progestin mempunyai efektifitas 
tinggi dengan 0,3 kehamilan per 100 perempuan 
dalam 1 tahun, asal penyuntikan dilakukan secara 
teratur sesuai jadwal yang ditentukan.3

Keuntungan: Mudah digunakan, Aman, tidak 
mempunyai efek yang serius terhadap kesehatan. Sangat 

efektif, sama efektifnya seperti sterilisasi dan kontrasepsi 
intrauterin dan kontrasepsi impant. Bebas dari masalah 
yang berkaitan dengan estrogen.

Konsep Dasar Berat Badan

Berat badan adalah ukuran yang lazim atau sering 
dipakai untuk menilai keadaan suatu gizi manusia. 
Berat badan menggunakan jumlah dari protein, lemak, 
air, dan mineral pada tulang. Berat badan merupakan 
pilihan utama karena berbagai pertimbangan (Supariasa, 
2003:56) yaitu parameter yang baik, mudah terlihat 
perubahan dalam waktu singkat karena perubahan-
perubahan konsumsi makanan dan kesehatan. Berat 
badan diukur dengan alat ukur dengan suatu satuan 
kilogram. Dengan mengetahui berat badan seseorang, 
maka kita akan dapat memperkirakan tingkat kesehatan 
atau gizi seseorang. 

Hubungan Kontrasepsi Suntik DMPA dengan Peningkatan 
Berat Badan

Dalam penggunaan jangka panjang DMPA (hingga 
dua tahun) turut memicu terjadinya peningkatan berat 
badan, kanker, kekeringan pada vagina, gangguan emosi, 
dan jerawat karena penggunaan hormonal yang lama 
dapat mengacaukan keseimbangan hormon estrogen 
dan progesteron dalam tubuh sehingga mengakibatkan 
terjadi perubahan sel yang normal menjadi tidak normal. 
Bila sudah dua tahun, kita harus pindah ke sistem KB 
yang lain, seperti KB kondom, spiral, atau kalender. 
Pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan DMPA mempunyai 
efek samping utama yaitu perubahan berat badan. Faktor 
yang memengaruhi perubahan berat badan akseptor KB 
suntik DMPA adalah hormon progesteron yang kuat 
sehingga merangsang hormon nafsu makan yang ada 
dihipotalamus. Dengan adanya nafsu makan yang lebih 
banyak dari biasanya tubuh kelebihan zat gizi. Kelebihan 
zat gizi oleh hormon progesteron dirubah menjadi lemak 
dan disimpan di bawah kulit. Perubahan berat badan ini 
akibat adanya penumpukan lemak yang berlebih dari hasil 
sintesa dari karbohidrat menjadi lemak (Mansjoer, 2003). 
Efek samping utama DMPA adalah kenaikan berat badan. 
Sebuah penelitian melaporkan peningkatan berat badan 
lebih dari 2,3 kg pada tahun pertama dan selanjutnya 
meningkat secara bertahap hingga mencapai 7,5 kg 
selama enam tahun (Varney, 2007: 483, 484) Jadi bukti 
menunjukkan kenaikan berat badan selama penggunaan 
DMPA, hal ini karena kontrasepsi DMPA mengandung 
progesteron yang mengandung progesteron. Bila berat 
badan berlebihan, hentikan suntikan dan anjurkan metode 
kontrasepsi lain (non hormonal).

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah abtraksi dari suatu 
realita agar dapat dikomunikasikan dan membentuk suatu 
teori yang menjelaskan keterkaitan antar variabel (baik 
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variabel yang diteliti maupun variabel yang tidak diteliti. 
(Nursalam, 2008)

apabila nilai α > 0,05
Keterangan

 : diteliti

 : tidak diteliti

Gambar 1. Kerangka konseptual hubungan kontrasepsi KB 
suntik 3 bulan DMPA pada akseptor KB dengan 
peningkatan berat badan di Puskesmas Jabon 
Jombang 

Hipotesis: Diduga adanya hubungan kontrasepsi 
KB suntik 3 bulan DMPA pada akseptor KB dengan 
peningkatan berat badan di Puskesmas Jabon Jombang

METODE PENELITIAN

Desain atau Rancangan Penelitian

Desain penelitian merupakan strategi untuk 
mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan 
pengujian hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan 
penelitian dan sebagai alat untuk mengontrol variabel 
yang berhubungan dalam penelitian.4

Populasi Sampel dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah semua akseptor 
KB Suntik 3 bulan DMPA di puskesmas Jabon yang 

berjumlah 117 orang. Sampel adalah sebagian dari jumlah 
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, 
peneliti menggunakan rumus adalah 90 orang. Teknik 
atau desain sampling dengan purposive sampling yaitu 
pemilihan subjek berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu 
yang berkaitan dengan karakteristik populasi.4

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kontrasepsi 
KB suntik 3 bulan DMPA, variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah peningkatan berat badan.

Defi nisi Operasional pengaruh kontrasepsi KB suntik 
3 bulan DMPA pada akseptor terhadap peningkatan berat 
badan di Puskesmas Jabon.

Instrumen adalah alat untuk mengukur variabel yang 
akan diteliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah form observasi dan timbangan berat badan. 

Pada penelitian ini dilakukan di Puskesmas Jabon 
Kab.Jombang, Penelitian ini akan dilakukan pada bulan 
Oktober–April 2012.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah form observasi dan registrasi kohort 
KB puskesmas dan timbangan berat badan.

Pengolahan data merupakan kegiatan untuk merubah 
data mentah menjadi bentuk data yang lebih ringkas, 
dan disajikan serta dianalisis sebagai dasar pengambilan 
keputusan. Dalam pengolahan data terdiri dari 5 langkah 
yaitu: editing, coding, skoring, transfering, tabulatig.

Analisis statistik yang tepat untuk penelitian 
nonparametrik ini adalah analisis korelasi Product 
Moment dari Spearman rank’s, dengan tingkat signifi kan 
α sebesar 0.05. Penghitungan analisis statistik ini 
menggunakan komputer dengan program SPSS (Seri 
Program Statistik).

Dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:
1) ρ < α: H1 diterima yang berarti ada hubungan 

kontrasepsi KB suntik 3 bulan DMPA dengan 
peningkatan berat badan di puskesmas Jabon.

2) ρ > α: H1 ditolak yang berarti tidak ada hubungan 
kontrasepsi KB suntik 3 bulan DMPA dengan 
peningkatan berat badan di puskesmas Jabon.

Variabel Defi nisi Parameter Alat Skala Skor 
Variabel independen:
Kontrasepsi suntik 
DMPA

Variabel dependen: 
kenaikan berat badan

Alat kontrasepsi 
suntikan yang hanya 
mengandung progestin 
yang diberikan 3 bulan 
dg cara disuntik IM

jika hasil penimbangan 
berat badan lebih baesar 
dibandngkan berat badan 
sebelumnya

Observasi: 
dengan kartu 
akseptor 

Pengukuran 
selisih BB 
akseptor sebelum 
dan sesudah 
menggunakan 
DMPA

Form observasi 
dan kohort

Timbangan 
(ditera)

Ordinal

Ordinal 

1. Aktif: jika penggunaan 
 KB Suntik DMPA 
 ≥ 4 kali
2. Pasif: jika menggunakan 
 KB suntik 2–3 kali 

Tinggi: jika BB naik > 5 kg
1. Sedang:jika BB naik
 1–3 kg
2. Stabil: Jika BB ada 
 kenaikan 0–1 kg
 (hartanto, hal 171: 2009)
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HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Distribusi akseptor KB suntik 3 bulan di 
Puskesmas Jabon pada Maret 2012

No Kriteria Jumlah Persentase
1 Aktif 45  50
2 Pasif 45  50

Total 90 100

Sumber: data primer Maret 2012

Didapatkan hasil yang sama antara pengguna aktif 
dan pasif yaitu aktif 45 orang dengan 50% dan pasif 45 
dengan 50%.

Tabel 2. Distribusi peningkatan berat badan KB aktif 
DMPA di Puskesmas Jabon pada Maret 2012

No Kriteria aktif Jumlah Frekuensi (%)
1 Tinggi 23  51
2 Sedang 15  32
3 Normal  7  7

Jumlah 45 100

Sumber: data primer Maret 2012

Berdasarkan Tabel 3 didapatkan hasil sebagian besar 
pasien KB aktif dengan kategori tinggi yaitu 23 orang 
dengan 51% dan sebagian kecil kategori normal7 orang 
dengan 7%.

Tabel 3. distribusi peningkatan bera badan KB aktif 
DMPA di puskesmas Jabon pada maret 2012

No Kriteria Jumlah Frekuensi (%)
1 Tinggi 10  22,2
2 Sedang  8  17,8
3 Normal 27  60

Jumlah 45 100

Sumber: data primer Maret 2012

Berdasarkan Tabel 4 didapatkan bahwa sebagian 
besar akseptor tidak mengalami kenaikan berat badan 
atau normal yaitu 27 orang dengan 60%, dan sebagian 
kecil dengan kriteria sedang yaitu 8 orang dengan 17,8%.

Tabel 4. Tabulasi silang akseptor KB Suntik 3 bulan 
DMPA dengan peningkatan BB

No Kriteria
Kenaikan berat badan

Jumlah
Tinggi Sedang Normal
F % F % f % f %

1 Aktif 23 25,6 15 16,7  7  7,7 45  50
2 Pasif 10 11,1  8  8,9 27 30 45  50
Jumlah 33 36,7 23 25,6 34 30,7 90 100

Sumber: data primer 2012

Berdasarkan Tabel 4 didapatkan akseptor KB aktif 
sebagian besar mengalami peningkatan BB kategori 
tinggi yaitu 23 orang dengan 25,6% dan sebagian kecil 
normal, dan Akseptor pasif sebagian besar normal yaitu 
dengan 27 orang dengan 30% dan sebagian kecil kategori 
tinggi.

Hasil uji analisis hubungan kontrasepsi KB suntik 3 
bulan DMPA pada akseptor KB dengan peningkatan berat 
badan 

akseptor 
KB 

perubahan 
berat 
badan

Spearman’s 
rho

akseptor 
KB 

Correlation 
Coeffi cient

1.000 .408**

Sig. (2-tailed) . .000
N 90 90

perubahan 
berat 
badan

Correlation 

Coeffi cient

.408** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .
N 90 90

Sumber: pengolahan data observasi Maret 2012

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh koefisien 
korelasi Spearman rank’s sebesar 0.408, hal ini 
menunjukkan hubungan yang kuat, dengan ρ (0.00) < 
0,05, yang berarti ada hubungan kontrasepsi KB suntik 
3 bulan DMPA pada akseptor KB dengan peningkatan 
berat badan di Puskesmas Tambak Rejo.

PEMBAHASAN

Akseptor KB suntik DMPA

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 
puskesmas Jabon didapatkan hasil yang berbeda antara 
pengguna KB aktif dan pasif. Dengan responsden yang 
sama besar sejumlah 45 orang KB aktif dan 45 orang 
KB pasif menunjukkan perbedaan kenaikan berat badan. 
Berdasarkan data pengguna KB aktif terjadi peningkatan 
berat badan dalam kategori tinggi yaitu sebesar 23 
orang dengan 51%, sedang 15 orang dengan 32% dan 
normal 7 orang dengan 7%. Sedangkan untuk KB Pasif 
kenaikan berat badan masih dalam kategori normal yaitu 
sebanyak 27 orang dengan 60%, tinggi 10 orang dengan 
22,2% dan sedang 8 orang dengan 17,8. Berdasarkan 
data jenis pekerjaan didapatkan bahwa akseptor KB 
aktif yang bekerja cenderung tidak mengalami berat 
badan yang signifi kan yaitu dari 10 responsden yang 
bekerja 5 orang dlm kategori normal (kenaikan BB 
0,1–1 KG) dengan persentase 50%, kategori sedang 4 
orang dengan persentase 40% dan tinggi 1 orang dengan 
persentase 10%. Akseptor KB aktif yang tidak bekerja 
dengan kriteria normal 2 orang dengan 6,7%, sedang 11 
orang dengan 36,7% dan tinggi 17 orang dengan 56,6%. 
Untuk akseptor KB pasif dari 12 responsden dengan 
kategori normal 10 orang dengan persentase 83,3%, 
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sedang 2 orang dengan persentase 16,7%. Aksepor KB 
pasif tidak bekerja dengan kategori normal 16 orang 
dengan 47%, sedang 8 orang dengan 23,5% dan tinggi 
10 orang dengan 29,5%. Hal ini sesuai dengan teorinya 
Hartanto akan terjadi peningkatan berat badan 1–5 kg 
setelah pemakaian tahun pertama. Efek samping utama 
DMPA adalah kenaikan berat badan. Sebuah penelitian 
melaporkan peningkatan berat badan lebih dari 2,3 kg 
pada tahun pertama dan selanjutnya meningkat secara 
bertahap hingga mencapai 7,5 kg selama enam tahun.5

Berdasarkan fakta dilapangan dan teori peneliti 
menyimpulkan bahwa pada akseptor KB aktif dan pasif 
terdapat perbedaan kenaikan berat badan hal ini sesuai 
dengan teori hartanto bahwa peningkatan berat badan akan 
terjadi setelah pemakaian tahun pertama atau dikatakan 
sebagai akseptor aktif KB Suntik 3 bulan DMPA.

Peningkatan Berat Badan

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Jabon di 
dapatkan hasil terjadinya peningkatan berat badan dari 
berat badan awal dan BB setelah penyuntikan secara 
umum didapatkan BB awal < 40 kg sejumlah 13 orang 
dengan persentase 14,5%, 41–60 kg sejumlah 50 orang 
dengan 55,5% dan > 60 kg sejumlah 27 orang dengan 
30% orang. Setelah dilakukan penyuntikan di dapatkan < 
40 kg 3 orang dengan persentase 3,4%, 41–60 kg dengan 
59 orang persentase 65,6 % dan > 61 kg dengan 30 orang 
dengan 30%.

Pada pengguna KB pasif yang bekerja dengan jumlah 
10 orang yang termasuk kategori tinggi 1 orang dengan 
10%, sedang 4 orang dengan 40% dan yang normal 5 
orang dengan 50%. Terjadi perbedaan antara akseptor 
yang bekerja dan yang tidak bekerja. Akseptor yang 
bekerja cenderung tidak mengalami kenaikan berat badan 
atau normal. KB aktif yang tidak bekerja yang berjumlah 
30 orang dengan kategori normal 2 orang dengan 6,7%, 
sedang 11 orang dengan 36,7% dan yang tinggi 17 orang 
dengan 56,6%. Akseptor KB pasif yang bekerja 12 orang 
dengan kategori normal 10 orang dengan 83,3% dan yang 
sedang 2 orang dengan 16,7%. Untuk yang tidak bekerja 
yang berjumlah 24 orang dengan kategori normal tinggi 
16 orang dengan 47%, sedang 8 orang dengan 23,5% dan 
yang normal 10 orang dengan 29,25%. 

Menurut teori umumnya penambahan berat badan 
bervariasi antara kurang dari 1 kg sampai 5 kg dalam 
tahun pertama. Penyebab pertambahan berat badan tidak 
jelas tampaknya terjadi bertambahnya lemak tubuh, dan 
bukan karena retensi cairan tubuh. Hormon progesteron 
yang kuat sehingga merangsang hormon nafsu makan 
yang ada dihipoitalamus. Dengan adanya nafsu makan 
yang lebih banyak dari biasanya tubuh kelebihan zat 
gizi. Kelebihan zat gizi oleh hormon progesteron dirubah 
menjadi lemak dan disimpan di bawah kulit. Perubahan 
berat badan ini akibat adanya penumpukan lemak yang 
berlebih dari hasil sintesis dari karbohidrat menjadi 
lemak.2 Hipotesis para ahli: DMPA merangsang pusat 

pengendali makan di hipotalamus yang menyebabkan 
peserta makan banyak lebih dari biasanya.1

Berdasarkan fakta di lapangan dan teori yang ada 
peneliti menyimpulkan bahwa terjadinya peningkatan 
berat badan pada seseorang dipengarui oleh faktor 
terjadinya peningkatan berat badan pada seseorang. 
Hal ini terbukti seperti fakta dilapangan pada akseptor 
KB suntik 3 bulan baik yang aktif maupun pasif yang 
bekerja cenderung tidak mengalami kenaikan berat 
badan. Sebaliknya pada akseptor KB suntik 3 bulan 
yang tidak bekerja baik akseptor aktif maupun pasif 
cenderung mengalami peningkatan berat badan. Hal ini 
menunjukkan bahwa akseptor KB suntik 3 bulan yang 
mengalami peningkatan berat badan berlebih dianjurkan 
untuk memperhatikan pola makan dan olahraga teratur.

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh koefisien 
korelasi Spearman rank’s sebesar 0.408. Hal ini 
menunjukkan hubungan kuat, dengan ρ (0,00) < α 0,05, 
yang berarti ada hubungan konrasepsi KB suntik 3 bulan 
DMPA pada akseptor KB dengan peningkatan berat 
badan di Puskesmas Jabon.

DMPA merupakan turunan progesteron. Dosis yang 
diberikan untuk mendapat manfaat kontrasepsi ini ialah 
150 mg/ml, yang disuntikkan secara intramuskuler (IM) 
setiap 12 minggu). Dosis DMPA tidak perlu disesuaikan 
dengan berat badan klien. Faktor yang mempengarui 
perubahan berat badan akseptor KB suntik DMPA adalah 
hormon progesteron yang kuat sehingga merangsang 
hormon nafsu makan yang ada dihipoitalamus. Dengan 
adanya nafsu makan yang lebih banyak dari biasanya 
tubuh kelebihan zat gizi. kelebihan zat gizi oleh hormon 
progesteron dirubah menjadi lemak dan disimpan di 
bawah kulit. Perubahan berat badan ini akibat adanya 
penumpukan lemak yang berlebih dari hasil sintesis dari 
karbohidrat menjadi lemak.1

Peningkatan berat badan seseorang dapat di pengarui 
oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 
internal mencakup faktor-faktor hereditas seperti gen, 
regulasi termis, dan metabolisme. Faktor eksternal 
mencakup aktivitas fi sik, dan asupan makanan. Untuk 
mencegah perubahan berat badan yang terlalu mencolok 
pada aksetor KB DMPA, perhatikan diet klien dan 
olahraga. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 
menunjukkan ada hubungan KB suntik DMPA dengan 
peningkatan berat badan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh koefisien 
korelasi Spearman rank sebesar 0.408, hal ini 
menunjukkan hubungan, dengan ρ (0,00) < 0,05, yang 
berarti ada hubungan konrasepsi KB suntik 3 bulan 
DMPA pada akseptor KB dengan peningkatan berat 
badan di Puskesmas Jabon.
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Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepuasan Kerja 
Paramedis dan Non Paramedis di RSI Jombang

(Analysis of Factors of Job Satisfiers Paramedic and Non Paramedical RSI 
Jombang)

Lailatus Sa’adah
STIKES Bahrul Ukum Jombang

ABSTRAK

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang menarik, di mana kepuasan kerja merupakan sikap emosional dari individu 
karyawan terhadap apa yang diperolehnya dari sistem tempat di mana dia bekerja. Kepuasan kerja dalam perusahaan akan tercapai 
apabila ada keselarasan antara pihak manajemen dengan karyawan. Tujuan penelitian adalah: 1) menganalisis faktor-faktor 
kebijaksanaan dan administrasi rumah sakit, pengawasan, kompensasi, hubungan antarindividual, kondisi kerja, prestasi kerja, 
penghargaan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan promosi terhadap kepuasan kerja; 2) untuk mengetahui variabel manakah 
yang paling dominan yang memengaruhi kepuasan kerja; 3) untuk mengetahui perbedaan tingkat kepuasan kerja paramedis 
dan nonparamedis di RSI Jombang. Dalam penelitian ini populasi berjumlah 64 responsden dipakai dengan cara sensus yang 
terbagi dua bagian 29 responsden paramedik dan 35 responsden nonparamedik. Dari hasil analisis regresi berganda menunjukkan 
bahwa nilai F hitung sebesar 3,130 sedang F tabel sebesar = 2,04. Berarti nilai Fhitung > Ftabel artinya variabel kebijaksanaan 
dan administrasi rumah sakit (X1), pengawasan (X2), gaji (X3), hubungan antarindividu (X4), kondisi kerja (X5), prestasi kerja 
(X6), penghargaan (X7), pekerjaan itu sendiri (X8), tanggung jawab (X9) dan promosi (X10) berpengaruh nyata terhadap kepuasan 
kerja karyawan di Rumah Sakit Islam Jombang. Sedangkan variabel prestasi kerja (X6) mempunyai faktor yang dominan terhadap 
kepuasan kerja. Untuk kepuasan kerja antara paramedis dan nonparamedis tidak ada perbedaan meskipun jenis pekerjaan berbeda.

Kata kunci: faktor-faktor kepuasan kerja

ABTRACT

The research is aimed to: 1) analyze the factor of company and administration, supervision, salary, interpersonal relation, 
working condition, work achievement, recognition, work it self, responsibility and promotion on the job satisfier of employee, 2) 
identify those factors that most significantly effect of the job satisfier. The population in the research is 64 employee, all members of 
the population are censused in the research 29 employee from medice and 35 e from non medice. The research result indicate that 
company policy and administration salary, interpersonal relation, working condition, work achievement, work it self, responsibility, 
and promotion have significantly positif relation is proven by the fact that F-calculation value is biggest than F-table value, F-
Calculation value is 3,130 while F-table value is 2,04 with the level of significant 5%. The work achievement variable is has greater 
effect to job satisfier because if work achievement is high the job satisfier of employee is bight too. For the job satisfier between 
medice and non medice is the same eventhought the kinds of their job is different.

Key words: the factors of job satisfi ers

PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai suatu organisasi yang bergerak 
di bidang jasa harus dikelola secara profesional sebagai 
organisasi bisnis lainnya di samping misi sosial. Hal ini 
menuntut penyediaan kualitas jasa yang lebih baik dari 
persaingannya, yang akan menjadi kunci utama di dalam 
perkembangan suatu organisasi pelayananan kesehatan. 
Kualitas pelayanan kesehatan tersebut antara lain 
meliputi: jasa perawat, sikap paramedis, teknologi yang 
digunakan, administrasi, fasilitas fi sik, kenyamanan yang 
mendukung bagi pasien. Sehingga diperlukan usaha-
usaha manajemen rumah sakit untuk meningkatkan 
kepuasan kerja karyawan.

Kepuasan kerja dalam perusahaan akan tercapai 
apabila ada keselarasan antara pihak manajemen 
dengan karyawan. Diperlukan komitmen yang tinggi 

dari pihak manajemen dalam mengelola SDM sehingga 
kepuasan kerja yang tercipta dalam diri karyawan akan 
mendekati harapan mereka. Kepuasan kerja memiliki 
dampak terhadap penciptaan produktivitas kerja yang 
secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja. Di 
samping itu ketidakpuasan kerja juga akan menimbulkan 
turunnya prestasi kerja, tingkat absensi yang tinggi, 
semangat kerja yang rendah bahkan diikuti dengan turn 
over.1 mengatakan bahwa “adanya kepuasan kerja akan 
memberi kesempatan bagi perusahaan untuk mencapai 
tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Semakin puas 
kerja seseorang akan semakin baik pekerjaan yang 
dihasilkan”.1

Demikian dominannya peran SDM sebagai aset 
perusahaan diharapkan mampu memberi sumbangsih 
terhadap kinerja perusahaan supaya tetap bertahan dan 
berkembang, perlu adanya kebijakan-kebijakan yang 
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tepat sehingga tidak menimbulkan ketidakpuasan kerja 
karyawan. 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian penjelasan 
(explanatory) dengan metode survei. Penelitian ini 
menggunakan analisis kuantitatif dengan metode statistik 
linier berganda.

Tempat penelitian di RSI Jombang yang berada di Jl. 
Brigjen Kertarto No. 22A Jombang yang dilakukan pada 
mulai tanggal 05 Agustus–29 November 2010.

Variabel-variabel bebas yang diamati dalam penelitian 
ini adalah faktor-faktor motivator dan hygiene yang 
meliputi: Kebijaksanaan dan administrasi Rumah Sakit 
(X1), Pengawasan (X2), Gaji (X3), Hubungan antar 
manusia (X4), Kondisi kerja (X5), Prestasi kerja (X6), 
Penghargaan (X7), Pekerjaan itu sendiri (X8), Tanggung 
jawab (X9) dan Promosi (X10) 2.

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah 
kepuasan kerja (Y) 

Tabel 1. Instrumen penelitian untuk mengukur faktor-
faktor yang memengaruhi kepuasan kerja 
karyawan

Variabel 
Pendidikan

Indikator/ukuran No Butir

Kebijaksanaan & 
administrasi RS

 Perumusan kebijakan
 Prosedur administrasi 

1,2,3
4,5,6

Pengawasan 
(teknis/keamanan)

 Ketegasan dan keadilan
 Kemampuan membangun 

 kerja sama

1,2,3
4,5,6

Gaji  Kesesuaian gaji 
 Pemberian tunjangan 

1,2,3
4,5,6

Hubungan antar 
individu

 Interaksi antar karyawan 
 Interaksi dengan atasan 

1,2,3
4,5,6

Kondisi kerja  Adaptasi lingkungan 
 Kenyamanan 

1,2,3
4,5,6

Prestasi kerja  Penilaian yang memotivasi 
 Umpan balik

1,2,3
4,5,6

Penghargaan  Status kerja 
 Penghargaan atas pekerjaan

1,2,3
4,5,6

Pekerjaan itu 
sendiri

 Kemampuan kerja 
 Kecocokan pekerjaan

1,2,3
4,5,6

Tanggung jawab  Minat kerja 
 Tanggung jawab kerja

1,2,3
4,5,6

Promosi  Status sosial 
 Perencanaan karir 

1,2,3
4,5,6

Kepuasan Kerja  Moral
 Disiplin
 LTO

1,2,3
4,5,6
7,8,9

Instrumen yang digunakan adalah berupa daftar 
pertanyaan tertulis/kuesioner. Sebelum kuesioner 
digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan 
reliabelitas. Uji validitas dilaksanakan untuk melihat 
sejauhmana instrumen yang digunakan betul-betul 

mengukur apa yang hendak diukur.3 Uji validitas 
menggunakan Korelasi Product Moment. Suatu butir 
dikatakan valid jika koefisien korelasinya memenuhi 
syarat minimal 0,3.4 Uji Reliabilitas dilakukan untuk 
menguji keajegan hasil pengukuran suatu instrumen 
terhadap data yang sama. Suatu instrumen dikatakan 
reliabel jika instrumen yang bila digunakan beberapa kali 
untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan 
hasil yang sama.4 Pengujian reliabilitas instrumen 
dilakukan dengan menggunakan Cronbach coeficient 
alpha (α). Instrumen dikatakan reliabilitas bilamana 
koefi sien reliabilitas 0,70 atau lebih, kurang dari 0,70 
dapat diterima namun kurang meyakinkan. Perhitungan 
untuk pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan 
dengan bantuan program SPSS.

Model data yang digunakan dengan uji kuantitatif 
menggunakan model analisis multiple linear regression 
(regresi berganda linier). Untuk model analisis regresi 
berganda dijelaskan sebagai berikut:5

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + 
 b7X7 + b8X8 + b9X9 + b10X10 + e

Di mana:
Y  = kepuasan kerja
a = konstanta  
b1 = koefi sien regresi kebijaksanaan dan administrasi RS
X1  = variabel kebijaksanaan dan administrasi RS
b2 = koefi sien regresi pengawasan
X2  = variabel pengawasan 
b3  = koefi sien regresi gaji
X3 = variabel gaji
b4 = koefi sien regresi hubungan antar individu
X4  = variabel hubungan antar individu
b5 = koefi sien regresi kondisi kerja
X5  = variabel kondisi kerja
b6 = koefi sien regresi prestasi kerja
X6  = variabel prestasi kerja 
b7 = koefi sien regresi penghargaan
X7  = variabel penghargaan
b8 = koefi sien regresi pekerjaan itu sendiri
X8  = variabel pekerjaan itu sendiri
b9  = koefi sien regresi tanggung jawab
X9  = variabel tanggung jawab
b10 = koefi sien regresi promosi
X10 =  variabel promosi
e  = error/pengganggu di luar model

Uji hipotesis yang akan digunakan adalah:
1. Hipotesis pertama dengan uji F (over all)
 Untuk menguji hipotesis digunakan uji F pada tabel 

analisis varians (Anova) dengan tujuan untuk menguji 
kebenaran (signifi cant) regresi secara keseluruhan 

2. Hipotesis kedua dengan uji-T
 Untuk hipotesis ini dilakukan dengan cara mencari 

terlebih dahulu koefisien regresi bi yang paling 
besar, selanjutnya koefisien regresi tersebut diuji 
signifi kansinya secara parsial menggunakan uji-t 

3. Hipotesis uji beda (Uji t)
 Uji t dipergunakan untuk menguji perbedaan kepuasan 

kerja karyawan berdasarkan jenis pekerjaan paramedis 
dan non paramedis 
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Pertama

Untuk mengetahui apakah secara bersama-sama 
faktok-faktor kepuasan kerja (X) berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja (Y) digunakan uji Anova (F). 

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel
Koefi sien 
Regresi

T hit Sig T

X1 0,053 2,223 0,032

X2 0,021 2,093 0,026

X3 0,394 2,464 0,004

X4 0,127 2,177 0,026

X5 0,085 2,333 0,041

X6 0,438 4,155 0,000

X7 0,331 2,225 0,027

X8 0,416 3,276 0,002
X9 0,273 2,221 0,028

X10 0,218 2,137 0,026

R  = 0,640
R Square = 0,410
F hitung = 3,130
F tabel = 2,04
T tabel = 1,67

Persamaan regresi berganda:
Y = 3,232 + 0,053X1 + 
  0,021X2 + 0,394X3 + 
  0,127X4 + 0,085X5 + 
  0,438X6 + 0,331X7 +
  0,416X8 + 0,273X9 + 
  0,218X10

Sumber data: datar primer diolah 

Dari hasil analisis regresi berganda menunjukkan 
bahwa nilai F hitung sebesar 3,130 sedang F tabel 
sebesar = 2,04. Berarti nilai Fhitung > Ftabel artinya variabel 
kebijaksanaan dan administrasi rumah sakit (X1), 
pengawasan (X2), gaji (X3), hubungan antarindividu 
(X4), kondisi kerja (X5), prestasi kerja (X6), penghargaan 
(X7), pekerjaan itu sendiri (X8), tanggung jawab (X9) dan 
promosi (X10) berpengaruh nyata terhadap kepuasan kerja 
karyawan di Rumah Sakit Islam Jombang sehingga uji 
hipotesis pertama dapat diterima. 

Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua “diduga variabel gaji merupakan 
variabel dominan yang memengaruhi kepuasan kerja 
karyawan di Rumah Sakit Islam”. Koefisien regresi 
variabel gaji (X3) sebesar 0,394 sedangkan koefi sien 
regresi variabel prestasi kerja (X6) sebesar 0,438. Dengan 
demikian hipotesis yang menyatakan gaji merupakan 
variabel yang dominan terhadap kepuasan kerja karyawan 
ditolak. 

Uji Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga adalah melihat adanya perbedaan 
antara kepuasan kerja paramedis dan nonparamedis di 
Rumah Sakit Islam. Dari hasil pengujian didapatkan 
signifi kan sebesar 0,401 dengan kata lain signifi kan 0,401 

> 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya tingkat 
kepuasan kerja paramedis dan non paramedis di Rumah 
Sakit Islam tidak ada perbedaan. Dapat dikatakan bahwa 
semua variabel bebas tersebut memengaruhi kepuasan 
kerja karyawan. Dengan demikian hipotesis ketiga tidak 
terbukti atau ditolak. 

Dari hasil uji hipotesis parsial dengan uji F diketahui 
bahwa semua variabel bebas pada penelitian ini 
mempunyai pengaruh signifi kan terhadap kepuasan kerja 
karyawan. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 
variabel bebas (X) terhadap kepuasan kerja (Y) dilakukan 
dengan melihat besarnya koefi sien determinasi (R2) yaitu 
sebesar 0,40 yang menunjukkan bahwa variabel bebas 
memberikan kontribusi sebesar 41% sedangkan sisanya 
59% dipengaruhi oleh variabel lain di luar teori dari 
Herzberg. 

Untuk variabel kebijaksanaan dan administrasi rumah 
sakit (X1) merupakan segala bentuk kebijaksanaan dan 
prosedur untuk operasionalisasi rumah sakit, didapatkan 
hasil bahwa perumusan kebijakan untuk program kerja, 
prosedur administrasi yang berupa izin-izin, tidak masuk 
kerja dengan alasan-alasan lain kurang diperhatikan. 
Semua dirasa belum maksimal dan perlu perbaikan demi 
kesejahteraan karyawan karena hanya 37% dari karyawan 
yang menyetujuinya.

Variabel pengawasan (X2) merupakan kemampuan 
pimpinan dalam menyediakan bantuan teknis dan 
dukungan perilaku, adanya ketegasan akan keadilan 
pada karyawan dan kemampuan membangun kerja sama 
dengan karyawan. Dalam penelitian didapatkan sekitar 
60% dari karyawan menyetujui adanya ketegasan dan 
keadilan yang berupa teguran/hukuman atas kesalahan 
dan keteledoran karyawan juga kemampuan atasan dalam 
membangun kerja sama dan memberikan dukungan kerja 
sehingga lebih bersemangat. 

Variabel gaji (X3) yaitu pemberian imbalan sebagai 
ganti dari jasa yang diberikan karyawan. Gaji disini 
meliputi persepsi tentang kesesuaian gaji dan tunjangan 
yang diberikan. Jika gaji karyawan cukup untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya, ia akan puas 
dibandingkan jika ia menerima gaji lebih rendah dari 
yang diperlukan untuk memenuhi standart hidup yang 
memadai, dalam penelitian hanya 56% karyawan yang 
menyetujui adanya pemberian gaji dan tunjangan yang 
sesuai. Faktor gaji bukan merupakan faktor dominan yang 
memengaruhi karyawan dalam memuaskan kerja mereka.

Variabel hubungan antar individu (X4) merupakan 
bentuk hubungan dari proses komunikasi pada 
lingkungan kerja yang meliputi interaksi antar karyawan 
dan interaksi dengan atasan. Dari penelitian didapatkan 
sekitar 50% dari karyawan menyetujui adanya 
komunikasi dan interaksi antar karyawan baik di dalam 
maupun di luar jam kerja juga interaksi dengan pimpinan 
di mana pimpinan diharapkan bisa lebih bersahabat dan 
menyenangkan sehingga karyawan merasa nyaman. 

Variabel kondisi kerja (X5) merupakan keadaan 
lingkungan tempat kerja yang meliputi suasana 
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lingkungan kerja, kebersihan, keselamatan, cahaya dan 
ventilasi udara serta pemberian fasilitas kerja karyawan 
dari penelitian didapatkan sekitar 55% dari karyawan 
menyetujui untuk mengadakan penyesuaian/adaptasi 
lingkungan kerja untuk membuat situasi kerja yang 
nyaman dan lebih bersemangat. 

Variabel prestasi kerja (X6) merupakan proses 
organisasi dalam mengevaluasi karyawan yang meliputi 
penilaian yang memotivasi dan adanya umpan balik 
yang memengaruhi kepuasan kerja. Dari penelitian 
didapatkan sekitar 60% dari karyawan yang menyatakan 
setuju adanya penilaian prestasi kerja dalam organisasi 
ini. Karyawan juga diberikan kesempurnaan untuk 
meningkatkan kemampuan/keterampilan karyawan, 
kebebasan dalam menyelesaikan tanggung jawab terhadap 
pekerjaan yang diikuti dengan pembinaan yang terus-
menerus akan dapat lebih meningkatkan kemampuan dan 
efi siensi kerja karyawan. 

Variabel prestasi kerja (X6) memberikan sumbangan 
yang paling berarti terhadap kepuasan kerja karyawan di 
Rumah Sakit Islam diterimanya faktor prestasi kerja yang 
berpengaruh dominan karena:
a. Karyawan yang berprestasi tinggi dan bersemangat 

kerja yang tinggi pula maka akan ada pengakuan status 
sosialnya sehingga kepuasan kerja akan tercapai.

b. Dengan adanya penilaian prestasi kerja akan dapat 
mendorong karyawan lebih kreatif sehingga kepuasan 
kerja terasa maksimal.

Variabel penghargaan (X7) merupakan pengakuan 
pihak manajemen terhadap suatu prestasi yang telah 
dicapai yang meliputi pengakuan status kerja dan 
penghargaan atas pekerjaan. Dari penelitian didapatkan 
hampir 64% dari karyawan menyetujui bahwa keberadaan 
mereka telah diakui sesuai dengan kemampuan kerja 
karyawan. Sedangkan pemberian penghargaan atas 
pekerjaannya perlu diperhatikan dan dilaksanakan karena 
nantinya akan dapat memacu semangat kerja karyawan. 

Variabel pekerjaan itu sendiri (X8) merupakan 
kesesuaian kepribadian karyawan terhadap suatu pekerjaan 
yang dibebankan padanya yang meliputi kemampuan 
untuk melakukan kerja yang dibebankan serta kecocokan 
dalam pekerjaan. Dari penelitian didapatkan sekitar 71% 
dari karyawan menyetujuinya. Apabila terdapat suatu 
kecocokan dalam pekerjaan dan pribadi seseorang maka 
akan bertanggung jawab dalam bekerja. 

Variabel tanggung jawab (X9) merupakan pelimpahan 
terhadap pekerjaan karyawan. Dari penelitian didapatkan 
sekitar 62% dari karyawan bahwa dalam bekerja 
karyawan harus mempunyai minat kerja, keterampilan 
dan kemampuan sesuai bidangnya akan membuat 
penyelesaian pekerjaan menjadi lebih baik, adanya 
kecocokan antara pribadi dan pekerjaan maka karyawan 
akan merasa bertanggung jawab penuh terhadap 
pekerjaan yang telah dibebankan pada karyawan. 

Variabel promosi (X10) merupakan kesempatan yang 
ditawarkan kepada karyawan untuk menduduki posisi/
jenjang yang lebih baik yang meliputi pengakuan status 
sosial dan perencanaan karir. Salah satu upaya untuk 
menciptakan kepuasan karyawan adalah dengan adanya 
perencanaan karir melalui promosi yang diikuti dengan 
adanya pendidikan dan latihan. Dari hasil penelitian 
didapatkan sekitar 55% dari karyawan menyetujuinya. 

Variabel kepuasan kerja (Y) merupakan sikap 
emosional yang menyenangkan dan mencintai 
pekerjaannya yang nampak dalam sikap positif karyawan 
terhadap pekerjaan dalam lingkungan kerja yang 
meliputi kondisi mental karyawan, ketaatan karyawan 
dan keinginan untuk pindah. Dari penelitian didapatkan 
sekitar 60% dari karyawan tidak menyetujui untuk 
memanfaatkan fasilitas atau melakukan kecurangan untuk 
kepentingan pribadi. Ini berarti moral kerja karyawan 
cukup baik. Untuk mematuhi peraturan organisasi 
sekitar 54% dari karyawan menyetujuinya. Sedangkan 
perputaran karyawan juga mendekati jumlah 37% dari 
karyawan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa pengujian regresi linear berganda menunjukkan 
bahwa variabel kebijaksanaan dan administrasi rumah 
sakit, pengawasan gaji, hubungan antar individu, 
kondisi kerja, prestasi kerja, penghargaan, pekerjaan 
itu sendiri, tanggung jawab dan promosi berpengaruh 
signifi kan terhadap kepuasan kerja paramedis dan non 
paramedis di Rumah Sakit Islam Jombang. Variabel gaji 
bukan merupakan variabel yang dominan sedangkan 
variabel yang dominan adalah variabel prestasi kerja 
karena karyawan yang berprestasi tinggi akan mencapai 
kepuasan kerja. Kepuasan kerja antara karyawan 
paramedis dan non paramedis juga terbukti tidak berbeda 
nyata karena pengaruh variasi variabel-variabel yang 
berpengaruh secara berarti terhadap kepuasan kerja dan 
dapat dikatakan merata. Artinya tidak ada perbedaan 
antara kepuasan kerja paramedis dan non paramedis 
meskipun jenis pekerjaannya berbeda.
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Peningkatan Kesegaran Jasmani Melalui Latihan Push up, Sit 
up dan Squat jump pada Siswa Kelas XI SMAK Yos Sudarso 
Kepanjen Malang

(Increasing Physical Fitness Throught Push up, Sit up, and Squat Jump Exercise 
at 9 Grade Students SMAN Yos Suarso Kepanjen Malang)

Nur Iffah 
Program Studi PJKR IKIP Budi Utomo

ABSTRAK

Kesegaran jasmani pada hakikatnya merupakan kondisi fi sik yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk melakukan tugas 
dengan produktif tanpa mengalami kelelahan yang berarti. UU RI No. 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional bertujuan 
memelihara dan meningkatkan kesehatan, kesegaran dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan ahlak 
mulia, sportivitas dan disiplin. Purnomo (1995:13) dalam penelitiannya “dari 20 SMP di 4 Provinsi: Jatim, Bali, D.I.Y, dan Sulsel 
diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kesegaran jasmani yang baik, berpengaruh positif terhadap prestasi belajar, terbukti dari hasil 
tes kebugaran jasmani dan nilai hasil belajar yang diambil dari 10 mata pelajaran. Setelah diklasifi kasikan hasilnya menunjukkan 
bahwa ada hubungan yang signifi kan antara siswa yang mempunyai prestasi belajar baik dengan tingkat kebugaran jasmani baik”. 
Peningkatan kesegaran jasmani di lingkungan sekolah diharapkan menunjang tercapainya proses belajar mengajar yang optimal, 
bila siswa memiliki kesegaran jasmani yang baik akan dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, nampaknya belum terwujud 
SMAK Yos. Sudarso Kepanjen, maka perlu upaya peningkatan kesegaran jasmani yang akhirnya semakin tinggi tingkat kesegaran dan 
kemampuan fungsional alat-alat tubuh lebih baik yang berarti dapat mewujudkan tujuan pendidikan.

Kata kunci: kesegaran jasmani, latihan push up, sit up dan squat

ABSTRACT

Physical fi tness was in essence a physical condition that refl ects a person’s ability to perform productive tasks without experiencing 
signifi cant fatigue. Law No. 3 of 2005 on National Sports System aimed at maintaining and improving health, fi tness and wellness, 
performance, quality people, instilling moral values   and noble ahlak, sportsmanship and discipline. Purnomo (1995:13) in his study 
“of 20 secondary schools in four provinces: East Java, Bali, Yogyakarta, and South Sulawesi, the conclusion that a good level of 
physical fi tness, positive effect on learning achievement, as evidenced by the results of tests of physical fi tness and the value of learning 
outcomes taken from 10 subjects. Having classifi ed the results showed that no signifi cant relationship between learning achievement of 
students who have either a good level of physical fi tness “. Improved physical fi tness in the school environment is expected to support 
the achievement of an optimal teaching and learning process, when students have a good physical fi tness will be able to implement their 
obligations properly, seems to have not materialized SMAK Josh. Sudarso Kepanjen, it is necessary efforts to improve physical fi tness 
is fi nally getting a high level of fi tness and functional ability of these tools, which means the body is better able to realize the goal of 
education.

Key words: physical freshness, exercise push up, sit up and squat

Pola hidup masyarakat kini cenderung untuk sedenter 
atau tidak banyak melakukan aktivitas fi sik adalah hal 
yang patut diwaspadai karena dapat berdampak pada 
kesehatan, berbagai macam kemunduran fungsi organ 
tubuh dapat dicegah melalui olahraga. Pendidikan 
jasmani dan olahraga sangat dibutuhkan dan mampu 
menggembangkan kemampuan organik, neuromuskuler, 
intelektual dan emosional anak sehingga mendorong 
pertumbuhan fi sik, perkembangan spikis, keterampilan 
motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai 
(sikap-mental-emosional-sportivitas-spiritual-sosial) 
untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan 
kualitas fisik dan psikis yang seimbang dan sebagai 
media utama mencapai tujuan pendidikan. UU RI No. 
20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, agar berkembang 

potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung 
jawab.1 Untuk membina dan meningkatkan persatuan dan 
kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional, serta 
mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa. 
Salah satu komponen pendidikan yang wajib diajarkan 
di sekolah, memiliki peran yang sangat strategis dalam 
pembentukan manusia seutuhnya, tidak hanya berdampak 
pada pertumbuhan fisik, melainkan perkembangan 
mental, intelektual, emosional dan sosialnya.2

Kesegaran jasmani yang stabil dapat dicapai dengan 
melakukan latihan rutin dan gerak yang cepat merangsang 
kerja jantung/paru-paru, untuk keperluan tersebut 
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dibutuhkan ketahanan jantung, peredaran darah, kekuatan, 
ketahanan otot dan kelentukan tubuh. Kesegaran jasmani 
adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan 
berat sehari-hari dengan mudah tanpa merasa cepat lelah, 
dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati 
waktu senggan untuk keperluan yang sewaktu-waktu. 
Orang yang memiliki kesegaran jasmani yang baik dapat 
menjalankan pekerjaan berat dengan hanya memerlukan 
waktu singkat dibandingkan dengan orang yang 
kesegaran jasmaninya termasuk kurang.3 Pendidikan 
jasmani penting dalam mengintensifkan penyelenggaran 
pendidikan sebagai proses pembinaan yang berlangsung 
seumur hidup. Olahraga dapat meningkatkan daya 
ingat, konsentrasi dan berpengaruh positif pada prilaku 
siswa, memberi kesempatan terlibat langsung dalam 
aneka pengalaman belajar melalui aktivitas fi sik. Dari 
permasalahan di atas, peneliti menganggap metode 
pembelajaran melalui latihan kekuatan otot lengan, otot 
perut dan otot tungkai, dapat meningkatan kesegaran 
jasmani dan berpengaruh terhadap lingkungan sekolah 
guna mencapai proses belajar mengajar yang optimal, 
bila siswa memiliki kesegaran jasmani yang baik 
akan melaksanakan kewajibannya dengan baik pula, 
nampaknya belum terwujud di SMAK Yos Sudarso 
Kepanjen, sehingga perlu upaya peningkatan kesegaran 
jasmani agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan dapat 
terwujud. 

Rumusan masalah ”Adakah peningkatan kesegaran 
jasmani melalui latihan push up, sit up dan squat jump 
pada siswa”. Tujuannya untuk mengetahui peningkatan 
kesegaran jasmani melalui latihan push up, sit up dan 
squat jump. Diharapkan dapat merangsang peningkatan 
kreativitas, inovasi dalam menyikapi rutinitas yang 
menjadi permasalahan pembelajaran, dan salah satu 
model untuk dikaji-dilaksanakan, dalam rangka 
meningkatkan keterampilan membelajarkan siswa dan 
pengembangan pola pembelajaran.

Peningkatan Kesegaran Jasmani

Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang 
untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dengan mudah, 
tanpa merasa lelah yang berlebihan dan masih mempunyai 
sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu 
senggang untuk keperluan yang mendadak, kemampuan 
menunaikan tugas dengan baik walaupun dalam 
keadaan sulit, di mana orang yang kesegaran jasmaninya 
kurang tidak mampu melakukannya.3 Menggambarkan 
kehidupan sehari-hari seseorang secara harmonis, penuh 
semangat dan kreatif. Orang yang bugar, berpandangan 
sehat, cerah terhadap kehidupannya baik untuk masa kini 
maupun masa depan, menjaga harga diri dan memiliki 
pergaulan dengan sesama manusia. Sudarno SP (1992:1) 
menyatakan: kapasitas faali atau kapasitas kardiovaskular 
yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Sebagai 
kemampuan seseorang untuk melakukan satu tugas khas 
dengan baik dan efi sien yang memerlukan kerja muskular 

di mana kecepatan dan ketahanan merupakan kriteria 
utama. Kesegaran jasmani merupakan sistem yang 
kompleks, di mana di dalamnya terdiri dari beberapa 
unsur, M. Sajoto (1995:5) ”Kekuatan, daya tahan otot, 
daya tahan kardiovaskular, kecepatan, kelincahan, power 
kelenturan, keseimbangan, ketepatan dan koordinasi”. 
Unsur-unsur tersebut tidak harus dikembangkan 
semuanya. Karena kesegaran jasmani tiap orang berbeda-
beda, tetapi yang utama harus menyesuaikan dengan 
kemampuan yang ada.3 ”Tingkat kesegaran jasmani 
ditentukan oleh beberapa komponen kesegaran jasmani, 
penting untuk mengetahui, memahami dan melatihnya. 
Sudarno SP (1992:10) ”Kesegaran jasmani terdiri 
dari kekuatan, tenaga, kecepatan, ketangkasan, dan 
ketahanan untuk melakukan sesuatu tugas atau kerja, 
ditambah dengan semangat dan kemauan yang tinggi 
yang nampak dari rasa tanggung jawab untuk terus-
menerus bertugas sampai terselesaikan”. Dari komponen 
yang besarnya berbeda-beda, tidak semuanya harus di 
ukur, tetapi tergantung kebutuhan dan pekerjaan. Untuk 
meningkatkanya paling tidak harus didukung oleh daya 
tahan otot (unsur yang paling banyak digunakan dalam 
pekerjaan sehari-hari) dan daya tahan kardiorespirasi 
komponen yang cukup baik untuk menggambarkan 
tingkat kesegaran jasmani. Fungsi kesegaran jasmani dan 
peranannya: 1) Kekuatan, adalah tegangan sebuah otot 
atau lebih yang bekerja melawan suatu tahanan dengan 
usaha maksimal. Kemampuan otot untuk membangkitkan 
tegangan terhadap suatu tahanan atau menerima beban 
sewaktu bekerja.4 ”Kekuatan adalah kemampuan otot 
mengatasi beban, menahan atau memindahkan dalam 
melakukan aktivitas” merupakan daya pengerak, 
memegang peranan penting dalam melindungi dari 
kemungkinan cedera dan atlit akan dapat lari lebih 
cepat, gerak yang efi sien serta memperkuat stabilitas 
sendi-sendi. Latihan yang cocok untuk mengembangkan 
latihan tahanan (resistance exercises) mengangkat, 
mendorong/menarik suatu beban baik beban dari 
anggota tubuh kita sendiri atau dari beban luar (external 
assistance) bentuknya, a) tes laboratorium mengunakan 
dinamometer, elektroniografi dan tendiometer. b) tes 
lapangan mengetahui secara langsung kekuatan, daya 
tahan otot seseorang yang diukur biasanya lengan = tes 
push-up, paha = tes squat-jump/standing broad-jump dan 
perut dengan tes sit-up. 2) Daya tahan otot tidak hanya 
menunjuk pada kekuatan tetapi juga kemampuan otot 
berkontraksi dalam beberapa waktu tanpa mengalami 
kelelahan. Kemampuan organ untuk melawan kelelahan 
yang timbul saat melakukan aktivitas dalam waktu yang 
lama. Bentuk latihannya: a) Lari secara terus menerus 
misalnya lari 1.500 m dengan Fartlek sistem latihan 
endurance untuk membangun, mengembalikan atau 
memelihara kondisi tubuh seseorang sehingga sangat 
baik bagi semua olahraga dan lari dengan kecepatan dan 
jarak yang bervariasi. b) Lari dibukit-bukit misalnya lari 
jarak pendek 30–60 m dan amat curam lakukan 5–10 
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kali, lari jarak sedang 60–80 m tanpa istirahat atau lari 
jarak panjang 100–150 m melalui lereng-lereng yang 
curam, lari seputar bukit. c) Berenang dan d) Bersepeda 
dan kegiatan lain yang berirama.

Manusia selalu mendambakan kepuasan, kebahagiaan 
dalam hidup, yang semakin hari makin bertambah 
membuat manusia berusaha keras untuk memenuhi, 
menghadapi hal itu diperlukan jasmani yang sehat. 
Istikomah (2004: 21–22) fungsi kesegaran jasmani 
untuk mengembangkan kemampuan, kesanggupan daya 
kreasi dan daya tahan yang berguna untuk mempertinggi 
daya kerja. (Sutarman 2006:16) menyatakan: 1) 
Meningkatkan prestasi belajar, kesegaran jasmani 
baik bagi pelajar, sangat membantu meningkatkan 
prestasi belajar, sehingga penyerapan materi pelajaran 
yang diberikan dapat diterima dengan cepat dan hasil 
akhirnya pun lebih baik. 2) Meningkatkan prestasi 
olahraga, seseorang yang ingin berprestasi maksimal 
harus memiliki tingkat kesegaran jasmani yang sangat 
baik, karena sepuluh komponen kesegaran jasmani 
akan mendukung aktivitas gerak pada cabang olahraga. 
3) Meningkatkan kondisi/status kesegaran jasmani 
seseorang, sekaligus menentukan program latihan yang 
sesuai untuk memelihara dan meningkatkannya. 4) Untuk 
mengevaluasi keberhasilan maupun kegagalan program 
latihan fisik. Sasaran dan tujuannya dikelompokkan:5 
1) Golongan yang dihubungkan dengan pekerjaan yaitu: 
a) Kesegaran jasmani bagi pelajar dan mahasiswa untuk 
mempertinggi kemampuan dan kemauan belajar. b) 
Kesegaran jasmani olahragawan untuk meningkatkan 
prestasi. c) Kesegaran jasmani bagi karyawan, pegawai 
dan petani untuk meningkatkan efi siensi dan produktifi tas 
kerjanya. d) Kesegaran jasmani bagi angkatan bersenjata, 
meningkatkan daya tahan atau tempur. 2) Golongan yang 
dihubungkan dengan keadaan yaitu: a) Kesegaran jasmani 
bagi penderita cacat untuk rehabilitasi. b) Kesegaran 
jasmani untuk ibu hamil untuk perkembangan bayi 
dalam kandungan untuk mampersiapkan diri menghadapi 
saat kelahiran. 3) Golongan yang dihubungkan dengan 
usia yaitu: a) Kesegaran jasmani bagi anak-anak untuk 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang 
baik. b) Kesegaran jasmani bagi orang tua ialah untuk 
mempertahankan kondisi fi sik.

Ada dua faktor utama yaitu faktor dari dalam adalah 
sesuatu yang sudah terdapat dalam tubuhnya yang bersifat 
menetap (keturunan, umur dan jenis kelamin). Faktor 
dari luar yaitu kegiatan badan, kelelahan, lingkungan 
dan kebiasaan merokok. Untuk memperoleh kesegaran 
jasmani dengan program kegiatan yang terus menerus, 
makanan bergizi, istirahat/tidur, pemeliharaan kesehatan 
dan santai.6 Latihan adalah proses yang sistematis dari 
berlatih/bekerja, yang dilakukan secara berulang-ulang 
dengan beban latihan yang semakin meningkat.7 Latihan 
yang tepat dan benar memberi: 1) Manfaat secara biologi, 
memperkuat sendi-sendi dan ligament, meningkatkan 
kemampuan jantung dan paru-paru, menurunkan tekanan 

darah, lemak, kadar gula, memperbaiki bentuk tubuh, 
mengurangi resiko penyakit jantung koroner. 2) Manfaat 
secara psikologis mengendorkan ketegangan mental/
uasana hati senang, nyaman dan rasa terhibur. 3) Manfaat 
secara social persahabatan meningkat dalam kualitas 
dan kuantitas, menghargai lingkungan hidup dan alam 
sekitar. 4) Manfaat secara cultural kebiasaan hidup sehat 
teratur, terencana, melestarikan nilai-nilai budaya yang 
berkaitan dengan jenis latihan kesegaran jasmani dan 
olahraga terpilih. Prinsipnya 3–5 kali seminggu dengan 
2 kali setiap hari, dilakukan sebelum masuk puncak 
pertandingan, baik secara extensive maupun intensive. 
”Prinsip: beban lebih, spesialisasi, individualisasi, 
intensitas latihan, kualitas latihan,variasi latihan, 
lamanya latihan dan relaksasi”.7 Bila kodisi fi sik baik, 
ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan 
kerja jantung, peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, 
stamina, kecepatan, dan komponen kondisi fi sik lainnya, 
meningkatkan efektivitas dan efi siensi gerak yang lebih 
baik. 

METODE PENELITIAN

Program latihan direncanakan agar dapat 
meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan 
ergosistem tubuh. Prosesnya dilakukan dengan 
berpedoman/memperhatikan prinsip latihan (frekwensi/
3 kali seminggu, intensitas/kesungguhan dalam latihan, 
repetisi/ulangan, interval/istirahat, set/satu paket dengan 
durasi/lamanya latihan. Berdasarkan tujuan penelitian 
maka rancangan penelitian: Three group Pretest-Posttest 
Design. Pertama-tama dilakukan pengukuran dengan tes, 
membagi dalam tiga kelompok (kelompok latihan push-
up, sit-up dan kelompok squat-jump) lalu dikenakan 
perlakuan utuk jangka waktu tertentu, kemudian 
dilakukan pengukuran untuk kedua kalinya”.8

Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di 
lapangan SMAK Yos Sudarso Kepanjen mulai bulan 
Januari sampai Maret 2012. Subjek penelitian adalah 
semua siswa putra kelas XI SMAK Yos Sudarso 
Kepanjen total sejumlah 44 orang. Instrumen yang 
digunakan untuk melaksanakan proses dan pengumpulan 
data berupa program latihan push-up, sit up dan squat 
jump dan beberapa item tes, dengan instrumen tes lari 
2,4 km Cooper test dalam.

Pengumpulan data, adalah menyiapkan instrument 
tes, melaksanakan pengetesan dan pengukuran sesuai 
prosedur tes oleh sejumlah personil tester (5 orang yang 
ahli dalam pengambilan data), jenis data kuantitatif. 
Jadwal kegiatan dua tahap, pertama merupakan tes 
awal (pre-test) untuk mengetahui kondisi awal, dan 
tahap kedua adalah tes akhir (post-test) untuk melihat 
perkembangan dari hasil perlakuan pelatihan. Tehnik 
analisis data yang terkumpul dari hasil pengukuran 
berdasarkan tes performance keterampilan lari 2,4 km. 
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Dianalisa untuk menguji hipotesis mengunakan analisis 
statistik. Hasil pengumpulan data yang diperoleh dan 
dianalisa dibandingkan antara pretest dan post-test. 
Membandingkan data merupakan prosedur untuk 
mengetahui perbedaan data tes awal dengan data tes 
akhir. Perhitungan uji-t berpedoman pada teknik analisis 
uji-t.9

HASIL PENELITIAN

Ada dua macam data yang diperolah, yang 
mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Pertama, pre-test 
siswa belum memiliki kesegaran jasmani yang baik, dan 
kesegaran jasmani siswa yang ada masih memperlihatkan 
sifat yang polos dan alami. Kemudian aktivitas kesegaran 
jasmani siswa diberikan latihan push up, sit up, dan squat 
jump, di mana bentuk pengujiannya melalui pretest dan 
post-test. Hasil testnya:

Tabel 1. Hasil perhitungan uji t latihan push up 

Sampel Hasil uji t hitung Hasil t tabel Kesimpulan
43 6,288 2,017 Signifi kan

Dari hasil analisis diperoleh nilai t hitung = 6,288 dan 
nilai t tabel = 2,017 pada taraf signifi kansi 5% dengan 
derajat kebebasan (db) N-1 = 43. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa t hitung > t tabel.

Tabel 2. Hasil perhitungan uji t latihan sit up 

Kasus Hasil uji t hitung Hasil t tabel Kesimpulan
43 5,603 2,017 Signifi kan

Dari hasil analisis diperoleh nilai t hitung = 5,603 dan 
nilai t tabel = 2,017 pada taraf signifi kansi 5% dengan 
derajat kebebasan (db) N-1 = 43. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa t hitung > t tabel.

Tabel 3. Hasil perhitungan uji t latihan squat jump 

Kasus Hasil uji t hitung Hasil t tabel Kesimpulan
43 5,892 2,017 Signifi kan

Dari hasil analisis diperoleh nilai t hitung = 5,892 dan 
nilai t tabel = 2,017 pada taraf signifi kansi 5% dengan 
derajat kebebasan (db) N-1 = 43. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa t hitung > t tabel.

Pelaksanaan pre-test dan post-test mengunakan tes 
kesegaran jasmani lari 2,4 km Cooper yang diadaptasi. 

No
Waktu Tempuh

(Menit )
Kategorisasi Tingkat 

Kesegaran Jasmani Putra
1 Kurang dari 09.29 Istimewa 
2 09.30–09.40 Sangat baik 
3 09.41–10.48 Baik 
4 10.49–12.10 Sedang
5 12.11–15.30 Kurang 
6 Lebih dari 15.31 Sangat kurang

Tabel 4. Hasil pretest dan postest kesegaran jasmani (lari 
2,4 km)

No Nama Siswa Tes 1/Pretest Tes 2 /Posttest
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Abd. Rahman
Abdul Mubdik
Ach. Samsi
Mahfud Efendi
Alvin Nazhip Imani
Andika Rahman
Arfan Efendi
Hendri
Masyono
Rahman Khairul Anam
Rusman Efendi
Sutrisno
Wahyudi
Zainul Faizin
Zaqqi Auliya Rahman
Indra Jaya Saputra
Ahmad Jasuli
Fauzi
Ahmad Karim
Anas Insira Zayyan
Ansari Surya
Haliqurrahman
Imam Bukhari
Iwan Dahlan
Masrawiyanto
Ramadhan Jazuli
Salman Al Farisi
Samsul Mukit
Supriadi
Imam Ali Faqih
Wiladan Khuzairi
Zainurrasyid
Zairosi Bachtiar
Nurul Prayogi
Iskandar
Hasbullah
Imam Zainudin
Hanif Ridwan
Musfi qurrahman
Rizki Pranata
Rustam Adi
Syaiful Bari
Hairul Anwar
Ahmad Susanto

09.58
10.09
10.35
15.20
12.00
11.00
11.05
11.49
13.53
10.56
15.02
12.08
12.05
11.49
13.02
11.47
11.06
10.05
09.59
10.09
10.35
15.20
12.00
11.00
11.05
11.49
13.53
10.56
15.02
12.08
12.05
11.49
13.02
11.47
11.06
10.09
10.35
15.20
12.00
11.00
11.05
11.49
13.53
10.56

09.21
09.36
09.40
10.29
09.45
10.02
10.01
10.46
11.08
10.13
10.27
11.00
10.46
10.45
11.00
09.50
10.13
09.49
09.21
09.36
09.40
12.29
09.45
10.02
09.40
09.46
10.08
10.13
10.27
 9.40
 9.46
 9.43
10.00
09.50
10.13
09.09
10.13
11.01
10.07
09.41
10.02
09.47
10.09
09.56

Jumlah 517,41 429,42

Rata-rata
517,41 429,42

44 44
= 12,15 10,15
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Tabel 5. Hasil pretest dan postest latihan push-up siswa

No Nama Siswa
Data Pengukuran

Pretest Postest
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Abd. Rahman
Abdul Mubdik
Ach. Samsi
Mahfud Efendi
Alvin Nazhip Imani
Andika Rahman
Arfan Efendi
Hendri
Masyono
Rahman Khairul Anam
Rusman Efendi
Sutrisno
Wahyudi
Zainul Faizin
Zaqqi Auliya Rahman
Indra Jaya Saputra
Ahmad Jasuli
Fauzi
Ahmad Karim
Anas Insira Zayyan
Ansari Surya
Haliqurrahman
Imam Bukhari
Iwan Dahlan
Masrawiyanto
Ramadhan Jazuli
Salman Al Farisi
Samsul Mukit
Supriadi
Imam Ali Faqih
Wiladan Khuzairi
Zainurrasyid
Zairosi Bachtiar
Nurul Prayogi
Iskandar
Hasbullah
Imam Zainudin
Hanif Ridwan
Musfi qurrahman
Rizki Pranata
Rustam Adi 
Syaiful Bari
Hairul Anwar 
Ahmad Susanto 

11
15
13
11
12
15
13
13
12
16
15
10
9

11
17
13
14
11
12
16
15
15
13
11
15
13
11
12
15
13
13
12
16
15
10
9

11
17
13
14
11
12
16
15

14
18
15
14
14
18
16
19
15
19
20
14
14
17
23
17
19
16
17
20
19
20
17
16
19
18
16
19
19
16
15
16
21
20
15
16
15
24
17
19
16
19
21
21

Jumlah 576 773

Tabel 6. Hasil pretest dan postest latihan sit-up siswa

No Nama Siswa
Data Pengukuran

Pretest Postest
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Abd. Rahman
Abdul Mubdik
Ach. Samsi
Mahfud Efendi
Alvin Nazhip Imani
Andika Rahman
Arfan Efendi
Hendri
Masyono
Rahman Khairul Anam
Rusman Efendi
Sutrisno
Wahyudi
Zainul Faizin
Zaqqi Auliya Rahman
Indra Jaya Saputra
Ahmad Jasuli
Fauzi
Ahmad Karim
Anas Insira Zayyan
Ansari Surya
Haliqurrahman
Imam Bukhari
Iwan Dahlan
Masrawiyanto
Ramadhan Jazuli
Salman Al Farisi
Samsul Mukit
Supriadi
Imam Ali Faqih
Wiladan Khuzairi
Zainurrasyid
Zairosi Bachtiar
Nurul Prayogi
Iskandar
Hasbullah
Imam Zainudin
Hanif Ridwan
Musfi qurrahman
Rizki Pranata
Rustam Adi
Syaiful Bari
Hairul Anwar
Ahmad Susanto

5
7
5
6
7
5
4
8
5
4
6
7
4
9
5
6
3
4
8
9
7
6
8
9
7
4
6
8
9
9
7
6
8
9

10
9

10
9
8
9
7
9
9

10

7
8
8
9

10
8
7
9
8
6
8

10
7

13
9
9
6
5
9
9
7
7
9
9
9
7
9

10
12
10
9
8
9

11
13
10
10
9
9

11
9

11
12
11

Jumlah 310  394
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Tabel 7. Hasil pretest dan postest latihan sit-up siswa 
latihan squat-jump 

No Nama Siswa
Data Pengukuran

Pretest Postest
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Abd. Rahman
Abdul Mubdik
Ach. Samsi
Mahfud Efendi
Alvin Nazhip Imani
Andika Rahman
Arfan Efendi
Hendri
Masyono
Rahman Khairul Anam
Rusman Efendi
Sutrisno
Wahyudi
Zainul Faizin
Zaqqi Auliya Rahman
Indra Jaya Saputra
Ahmad Jasuli
Fauzi
Ahmad Karim
Anas Insira Zayyan
Ansari Surya
Haliqurrahman
Imam Bukhari
Iwan Dahlan
Masrawiyanto
Ramadhan Jazuli
Salman Al Farisi
Samsul Mukit
Supriadi
Imam Ali Faqih
Wiladan Khuzairi
Zainurrasyid
Zairosi Bachtiar
Nurul Prayogi
Iskandar
Hasbullah
Imam Zainudin
Hanif Ridwan
Musfi qurrahman
Rizki Pranata
Rustam Adi 
Syaiful Bari
Hairul Anwar 
Ahmad Susanto 

7
6
7
8
6
6
9
6
9
7
8
9
9
6
7
6
8
5
7
8
6
9
8
9
7
6
7
8
9
7
9
7
9

10
9
8
7
8
6
8
9
9
8
7

8
8
9
9
8
7
9
7
9
8
9

10
11
7
9
8
9
8

11
12
9

12
11
13
10
9
9

10
12
9

12
10
12
13
12
10
9

10
9
9

12
11
11
10

Jumlah 334 430

Tabel 8. Rekapitulasi hasil latihan push up 

Sampel X1 X2 X1
2 X2

2 D (X2-X1) D2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

11
15
13
11
12
15
13
13
12
16
15
10
9

11
17
13
14
11
12
16
15
15
13
11
15
13
11
12
15
13
13
12
16
15
10
9

11
17
13
14
11
12
16
15

14
18
15
14
14
18
16
19
15
19
20
14
14
17
23
17
19
16
17
20
19
20
17
16
19
18
16
19
19
16
15
16
21
20
15
16
15
24
17
19
16
19
21
21

121
225
169
121
144
225
169
169
144
256
225
100
81

121
289
169
196
121
144
256
225
225
169
121
225
169
121
144
225
169
169
144
256
225
100
81

121
289
169
196
121
144
256
225 

196
324
225
196
196
324
256
361
225
361
400
196
196
289
529
289
361
256
289
400
361
400
289
256
361
324
256
361
361
256
225
256
441
400
225
256
225
576
289
361
256
361
441
441

3
3
2
3
2
3
3
6
3
3
5
4
5
6
6
4
5
5
5
4
4
5
4
5
4
5
5
7
4
3
2
4
5
5
5
7
4
7
4
5
5
7
5
6

9
9
4
9
4
9
9

36
9
9

25
16
25
36
36
16
25
25
25
16
16
25
16
25
16
25
25
49
16
9
4

16
25
25
25
49
16
49
16
25
25
49
25
36

Σ (Total) 576 773 7731 13847 197 959

Rata-rata 13.09 17.56 - - - -

Keterangan:
Σx1 =  Jumlah hasil pre-test 
Σx2 =  Jumlah hasil post-test 
D =  Rata-rata selisih X2 – X1 
ΣD2 =  Jumlah kuadrat D
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ANALISIS DATA 

D =
ΣD =

197
= 4,477

N 44

Diketahui:

D = 4, 477

SD2 = 959

N = 44 

d.b = N–1 = 44 – 1 = 43 

Uji t = ΣD2

N (N–1)

D

 = 959

44 (44–1)

4, 477

 

 = 959

44 (43)

4, 477

 

 = 959

1892

4, 477

 

 = 
0,506871

4, 477

 = 
0,506871

4, 477

 = 6, 2883744 (6,288) 

Jadi, hasil T-tesnya adalah 6,288. 

Tabel 9. Rekapitulasi hasil latihan sit up 

Sampel X1 X2 X1
2 X2

2 D (X2-X1) D2

1 5 7 25 49 2 4
2 7 8 49 64 1 1
3 5 8 25 64 3 9
4 6 9 36 81 3 9
5 7 10 49 100 3 9
6 5 8 25 64 3 9
7 4 7 16 49 3 9
8 8 9 64 81 1 1
9 5 8 25 64 3 9

10 4 6 16 36 2 4
11 6 8 36 64 2 4
12 7 10 49 100 3 9
13 4 7 16 49 3 9
14 9 13 81 169 4 16
15 5 9 25 81 4 16
16 6 9 36 81 3 9
17 3 6 9 36 3 9
18 4 5 16 25 1 1
19 8 9 64 81 1 1
20 9 9 81 81 0 0
21 7 7 49 49 0 0

Sampel X1 X2 X1
2 X2

2 D (X2-X1) D2

22 6 7 36 49 1 1
23 8 9 64 81 1 1
24 9 9 81 81 0 0
25 7 9 49 81 2 4
26 4 7 16 49 3 9
27 6 9 36 81 3 9
28 8 10 64 100 2 4
29 9 12 81 144 2 9
30 9 10 81 100 1 1
31 7 9 49 81 2 4
32 6 8 36 64 2 4
33 8 9 64 81 1 1
34 9 11 81 121 2 4
35 10 13 100 169 3 9
36 9 10 81 100 1 1
37 10 10 100 100 0 0
38 9 9 81 81 0 0
39 8 9 64 81 1 1
40 9 11 81 121 2 4
41 7 9 49 81 2 4
42 9 9 81 81 0 0
43 9 11 81 121 2 4
44 10 12 100 144 1 1

Σ (Total) 310 394 2348 3741 83 213
Rata-rata 7,04 7,93 - - - -

Keterangan:
Σx1 = Jumlah hasil pre-test 
Σx2 = Jumlah hasil post-test 
D = Rata-rata selisih X2 – X1 
ΣD2 = Jumlah kuadrat D

ANALISIS DATA 

D = ΣD =
197

= 1,88
N 44

Diketahui:

D = 1,88
ΣD2 = 213 
N = 44 
d.b = N-1 = 44 – 1 = 43 

Uji t = ΣD2

N (N–1)

D

 = 213

44 (44–1)

1,88

 = 213

44 (43)

1,88

 
 

 =  213

1892

1,88

Lanjutan Tabel 9 



34 Jurnal Sain Med, Vol. 4. No. 1 Juni 2012: 27–35

 = 
0,1125793

1,88

 = 
0,3355284

1,88

 = 5, 6031024 (5,603)

Jadi, hasil T–tesnya adalah 5,603. 

Tabel 10. Rekapitulasi hasil latihan squat jump 

Sampel X1 X2 X1
2 X2

2 D (X2-X1) D2

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

7
6
7
8
6
6
9
6
9
7
8
9
9
6
7
6
8
5
7
8
6
9
8
9
7
6
7
8
9
7
9
7
9

10
9
8
7
8
6
8
9
9
8
7

8
8
9
9
8
7
9
7
9
8
9

10
11
7
9
8
9
8

11
12
9

12
11
13
10
9
9

10
12
9

12
10
12
13
12
10
9

10
9
9

12
11
11
10

49
36
49
64
36
36
81
36
81
49
64
81
81
36
49
36
64
25
49
64
36
81
64
81
49
36
49
64
81
49
81
49
81

100
81
64
49
64
36
64
81
81
64
49

64
64
81
81
64
49
81
49
81
64
81

100
121
49
81
64
81
64

121
144
81

144
121
169
100
81
81

100
144
81

144
100
144
169
144
100
81

100
81
81

144
121
121
100

1
2
2
1
2
1
0
1
0
1
1
1
2
1
2
2
1
3
4
4
3
3
3
4
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
3
1
3
2
3
3

1
4
4
1
4
1
0
1
0
1
1
1
4
1
4
4
1
9

16
16
9
9
9

16
9
9
4
4
9
4
9
9
9
9
9
4
4
4
9
1
9
4
9
9

∑ (Total) 334 430 2600 4316 96 259
Rata-rata 7,59 9,77 - - - -

Keterangan:
Σx1 = Jumlah hasil pre-test 
Σx1 = Jumlah hasil post-test 
D = Rata-rata selisih X2 – X1 
ΣD2 = Jumlah kuadrat D

ANALISIS DATA

D =
ΣD =

96
= 2,18

N 44

Diketahui:
D = 2,18
ΣD2 = 259
N = 44 
d.b  = N–1 = 44–1 = 43 

Uji t = ΣD2

N (N–1)

D

 = 259

44 (44–1)

2,18

 = 259

44 (43)

2,18

 = 259

1892

2,18

 = 
0,1368922

2,18

 

 = 
0,3699895

2,18

 = 5, 8920591 (5,892) 

Jadi, hasil T–tesnya adalah 5,892. 

PEMBAHASAN 

Dari hasil perhitungan yang mempergunakan uji 
statistik melalui uji t tes kesegaran jasmani siswa 
mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
perhitungan tes kesegaran jasmani siswa lari 2,4 km yang 
berpedoman pada teori Cooper. Rata-rata waktu yang 
tempuh siswa pada pre-test dalam melaksanakan tes 
kesegaran jasmani lari 2,4 km adalah 12,15 menit, dan 
catatan waktu yang ditempuh siswa dalam melaksanakan 
tes kesegaran jasmani lari 2,4 km pada pos-test adalah 
10,15 menit. Sedangkan latihan push up, sit up dan squat 
jump kaitannya dengan lari 2,4 km yaitu sama-sama 
memberikan kontribusi yang signifi kan dalam aktivitas 
meningkatkan kesegaran jasmani siswa. 

PENUTUP

Berdasarkan data penelitian yang telah didapat 
dan hasil penghitungan data, maka dapat disimpulkan, 
sebagai berikut. 1) Hasil kesegaran jasmani siswa lari 
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2,4 km tercatat bahwa rata-rata waktu yang ditempuh 
pada pretest adalah 12,15 menit, dan catatan waktu 
yang ditempuh siswa dalam melaksanakan tes kesegaran 
jasmani lari 2,4 km pada post-test 10,15 menit. 
2) Hasil pengolahan data uji t hitung untuk latihan push 
up = 6,288 dan t tabel = 2,021, latihan sit up diperoleh 
nilai t hitung = 5,603 dan t tabel 2,021, latihan squat 
jump diperoleh nilai t hitung = 5,892 dan t tabel 2,021. 
Jadi, dilihat dari data tersebut menunjukkan bahwa ada 
peningkatan dari pre-test dan post-test. 3) Pengujian 
Hipotesis nilai (Ho) diterima apabila hasil rata-rata waktu 
tempuh pada post-test lebih cepat dari pada hasil pre-test, 
yang artinya ada peningkatan kesegaran jasmani siswa 
melalui latihan push up, sit up dan squat jump pada siswa 
putra kelas XI SMAK Yos Sudarso Kepanjen Malang 
tahun pelajaran 2010/201. 

Saran diharapkan dalam mengikuti atau pelaksanaan 
program latihan agar selalu memperhatikan anjuran guru 
dan melaksanakan program latihan dengan baik guna 
meningkatkan kesegaran jasmani siswa atau prestasi 
cabang olahraga tertentu. Bagi Guru Penjaskes. Sebagai 
tolok ukur tugasnya dalam mengajar, serta supaya 
dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung 
dan meningkatkan tingkat kesegaran jasmani siswanya, 
sehingga dengan tingkat kesegaran jasmnai siswa yang 
baik di mungkinkan tingkat kemampuan belajar dan 

prestasi belajar siswa meningkat. Bagi peneliti lanjutan. 
Diharapkan sampel atau populasi dalam jumlah yang 
besar dan divariasikan bagi para peneliti selanjutnya yang 
meneliti dengan topik yang sama. Dan supaya diadakan 
penelitian korelasi antara tingkat kesegaran jasmani siswa 
dengan proses belajar mengajar. Serta supaya dilakukan 
penelitian dengan menggunakan jenis tes yang lain 
sebagai pembanding
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Peran Zinc terhadap Fungsi Pengecap dan Perubahan Berat 
Badan (Studi pada Balita Gizi Kurang dengan Kadar Albumin 
Rendah di Bojonegoro)

Role of Zinc against the Taste Function and Changes in Body Weight (a Studi 
in Less Nutrition Toddlers with Low Levels of Albumin in Bojonegoro)

Wahyu Ratnasari
Akademi Kuliner Monas Pacifi c Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan desain pretest-posttest kelompok kontrol dengan pengukuran yang 
berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suplementasi seng pada fungsi rasa dan perubahan berat 
badan balita gizi kurang dengan tingkat albumin rendah. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, recall makanan, kuesioner 
frekuensi makanan, antropometri, pengambilan sampel darah dan pemeriksaan laboratorium. Populasinya adalah anak usia 4–5 tahun. 
Sampel diambil dari populasi dengan kriteria inklusi. Kemudian mereka ditempatkan dalam kelompok dengan alokasi acak. Hasil 
penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifi kan dalam fungsi selera balita. Ini bisa dilihat dari hasil uji rasa rasa 
ketajaman manis sebelum dan setelah pengobatan. Hasil uji Chi-square menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifi kan antara 
ketajaman rasa sebelum suplementasi seng dengan 1 bulan dan 2 bulan setelah suplementasi pada kedua kelompok baik kelompok 
perlakuan maupun kelompok kontrol dengan nilai berturut-turut adalah 1,000, 0,317, dan 0,155. Sementara hasil uji multivariat pada 
kelompok perlakuan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifi kan dalam berat badan antara sebelum suplementasi seng dengan 
1 bulan dan 2 bulan setelah suplementasi seng dengan nilai p = 0,113. Dan tidak ada perbedaan yang signifi kan pula pada kelompok 
kontrol dengan nilai p = 0,965. Kesimpulan: ada pengaruh suplementasi seng pada fungsi selera dan perubahan berat badan pada 
balita gizi buruk dengan kadar albumin rendah.

Kata kunci: suplementasi seng, fungsi pengecap, dan perubahan berat badan

ABSTRACT

This research was experimental research design with pretest-posttest control group design with continuous measurements. The 
purpose of this study was to investigate the effect of zinc supplementation on taste function and changes in body weight of less nutrition 
toddlers with low albumin levels. Techniques of data collection were using questionnaires, food recall, food frequency questionnaire, 
anthropometry, blood sampling and laboratory examination. The population was children aged 4–5 years. Samples were taken from a 
population with inclusion criteria. Then those placed into groups by random allocation. The results of this study showed no signifi cant 
differences in toddlers taste function. This could be seen from the results taste sweet taste acuity test before and after treatment. 
Chi-square test results showed that there was no signifi cant difference between taste acuity before zinc supplementation against 1 
month and 2 months after supplementation in both treatment and control groups with successive values are 1.000, 0.317, and 0.155. 
While the result of Multivariat test in treatment group showed that there was no signifi cant difference in weight between before zinc 
supplementation against 1 month and 2 months after zinc supplementation with p value was 0.113. And there was no signifi cant 
difference neither in control group with p value was 0.965. Conclusion: there was effect of zinc supplementation on taste function and 
body weight changes in malnutrition toddlers with low albumin levels. 

Key words: zinc supplementation, taste function, and changes of body weight

PENDAHULUAN

Masalah gizi kurang dan gizi buruk merupakan masalah 
kesehatan yang harus diprioritaskan penyelesaiannya di 
seluruh wilayah Indonesia, karena gizi kurang dan gizi 
buruk dinyatakan sebagai penyebab meninggalnya 3,5% 
anak balita di dunia. Di Kabupaten Bojonegoro, kasus gizi 
kurang mencapai 9,9% dan gizi buruk 3,3%. Sedangkan 
di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, kasus 
gizi kurang sebesar 12% dan gizi buruk sebesar 1,6% pada 
tahun 2010. Jika hal ini diabaikan akan terjadi peningkatan 
tingkat kesakitan dan menyebabkan kematian balita.

Status gizi adalah tingkat keadaan gizi seseorang yang 
dinyatakan menurut jenis dan beratnya keadaan gizi, 
misalnya gizi lebih, gizi baik, gizi kurang dan gizi buruk. 
Sedangkan status gizi optimal adalah keseimbangan 
antara asupan zat gizi dengan kebutuhan zat gizi. Status 
gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor 
genetik, faktor infeksi dan faktor asupan zat gizi dari 
bahan makanan. Pada orang yang status gizinya kurang 
(-2 SD s/d -3 SD), masalah kurangnya asupan zat gizi 
dan adanya infeksi lah yang menjadi penyebabnya.1

Penggunaan zinc yang merupakan salah satu zat gizi 
mikro mineral mulai banyak diperbincangkan di kalangan 
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masyarakat maupun di dunia penelitian kesehatan. 
Proses penyerapan zinc membutuhkan alat angkut dan 
terjadi pada bagian atas usus halus. Zinc diangkut oleh 
albumin masuk ke dalam aliran darah dan kemudian 
dibawa ke hati. Zinc sangat dikenal sebagai zat gizi yang 
dapat memengaruhi sintesa vitamin A dan meregulasi 
sistem hormon pertumbuhan yang pada akhirnya akan 
memengaruhi pertumbuhan. Selain itu, zinc merupakan 
zat gizi yang dapat memengaruhi fungsi pengecap dan 
nafsu makan, sehingga dapat meningkatkan berat badan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberian 
zinc pada suplementasi vitamin A dosis tinggi dapat 
meningkatkan pertumbuhan linier pada balita secara 
signifi kan, melalui proses peningkatan sekresi IGF-I dan 
menurunnya status keradangan.2

Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Jagir, 
Kecamatan Wonokromo dan Kelurahan Bendul 
Merisi, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, yaitu 
pemberian suplementasi zinc pada balita usia 1–3 tahun 
menunjukkan hasil yang bermakna terhadap kenaikan 
BB dan TB.3 Menurut penelitian yang lain, menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh suplementasi zinc terhadap 
perubahan status gizi berdasarkan kenaikan BB, kenaikan 
TB, BB/U, TB/U, dan BB/TB dengan nilai p = 000.4

Dari beberapa penelitian tersebut di atas tampak 
bahwa pemberian suplementasi zinc sangat memengaruhi 
pertumbuhan balita, terutama pertumbuhan fisik, di 
antaranya melalui perubahan BB, dan TB. Meningkatnya 
pertumbuhan tersebut kemungkinan disebabkan karena 
meningkatnya ketajaman fungsi pengecap sehingga dapat 
meningkatkan nafsu makan pada balita.

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari peran zinc 
terhadap fungsi pengecap dan perubahan berat badan 
pada balita gizi kurang dengan kadar albumin rendah 
di Bojonegoro. Untuk mengetahui perubahan berat 
badan diukur dengan melihat perubahan berat badan 
sebelum dan sesudah pemberian zinc. Sedangkan untuk 
mengetahui peningkatan fungsi pengecap dengan melihat 
kemampuan indra pengecap dalam mengenali rasa manis 
(taste acuity) sebelum dan sesudah pemberian zinc.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental 
dengan desain penelitian Randomized Pre-test Post-test 
Control Group Design, pengukuran secara kontinyu, 
dengan pemberian perlakuan secara double blind.5

Adapun alasan peneliti memilih desain ini adalah 
untuk menguji hipotesis di mana peneliti dapat 
mengendalikan faktor yang akan memengaruhi validitas 
internal, yaitu selama penelitian kedua kelompok 
tetap dalam pemantauan, sehingga peristiwa yang 
terjadi selama waktu penelitian dapat direkam oleh 
peneliti. Kesalahan seleksi dapat diminimalkan dengan 
melakukan randomisasi, sedangkan ancaman pengukuran 
dapat diminimalkan dengan cara tidak memberitahu 

pengukur di kelompok mana subjek berada (double 
blind), melakukan pengukuran lebih dari satu kali, serta 
melakukan pelatihan pada pengukur agar profesional dan 
bersikap netral selama penelitian.

Sampel dalam penelitian ini adalah balita usia 4–5 
tahun hasil screening yang diambil secara acak dari 
sub-populasi dan memenuhi kriteria inklusi. Sampel 
penelitian terdiri dua kelompok, yaitu kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol.

Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 
adalah dengan menggunakan Chi-Square dan Uji 
Multivariat. Analisis peran zinc terhadap fungsi pengecap 
sebelum perlakuan, 1 bulan dan 2 bulan sesudah 
perlakuan pada kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol menggunakan Chi Square. Sedangkan, analisis 
pengaruh zinc terhadap perubahan berat badan kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol antara sebelum dan 
sesudah perlakuan menggunakan Uji Multivariat.

HASIL

Peran zinc terhadap fungsi pengecap melalui taste 
acuity test, dan perubahan berat badan balita gizi kurang 
dengan kadar albumin rendah. Penilaian terhadap fungsi 
pengecap dapat dilakukan melalui taste acuity test 
terhadap rasa manis. Sedangkan untuk melihat perubahan 
berat badan dilihat dari selisih peningkatan berat badan 
antara 1 bulan sesudah suplementasi zinc dengan sebelum 
suplementasi zinc, selisih peningkatan berat badan 
antara 2 bulan sesudah suplementasi zinc dengan1 bulan 
sesudah suplementasi zinc, dan selisih peningkatan berat 
badan antara 2 bulan sesudah suplementasi zinc dengan 
sebelum suplementasi zinc. 

Penilaian terhadap fungsi pengecap melalui taste 
acuity test. Penilaian terhadap fungsi pengecap melalui 
taste acuity test terhadap rasa manis dengan tingkatan 
konsentrasi sukrosa yang berbeda-beda, yaitu 0,017 
M, 0,022 M, dan 0,029 M, kemudian dilihat respons 
pertama balita dalam mengenali rasa manis. Dikatakan 
respons jika balita dapat mengenali rasa manis yang 
diteteskan pada ujung lidah balita, dan sebaliknya 
jika balita tidak bisa mengenali rasa tersebut, maka 
dikatakan tidak respons. Respons dalam mengenali 
rasa manis dikategorikan menjadi dua yaitu; baik 
apabila konsentrasinya < 0,029M dan kurang apabila 
konsentrasinya ≥ 0,029. Berikut merupakan sebaran 
sampel berdasarkan hasil taste acuity test rasa manis.

Hasil uji Chi-Square menunjukkan tidak ada 
perbedaan bermakna dari hasil taste acuity test sebelum, 
1 bulan, dan 2 bulan sesudah suplementasi zinc pada 
kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan 
masing-masing nilai p sebagai berikut p = 1,000, p = 
0,317, dan p = 0,155.

Dari Tabel 1 juga dapat diketahui sebaran hasil taste 
acuity test pada balita kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol.
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Gambar 1 menunjukkan bahwa pada kelompok 
perlakuan terjadi peningkatan sensitivitas fungsi 
pengecap, di mana terjadi penurunan konsentrasi sukrosa 
setelah 1 bulan dan 2 bulan suplementasi zinc. Sedangkan 
pada kelompok kontrol, setelah suplementasi zinc tidak 
ada peningkatan sensitivitas fungsi pengecap pada balita.

Perbedaan berat badan balita pada kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol. Pengukuran berat badan 
dilakukan pada waktu pagi hari sebelum makan, sesudah 
buang air besar dan buang air kecil, memakai pakaian 
yang tipis. Pengukuran menggunakan timbangan digital 
dengan ketelitian 0,01 kg. Selisih peningkatan berat badan 
dikategorikan menjadi 0–0,4 kg, 0,5–0,9 kg dan ≥ 1 kg. 
Berikut sebaran sampel menurut selisih peningkatan berat 
badan antara 1 bulan sesudah suplementasi zinc dengan 
sebelum suplementasi zinc (∆ BB1), selisih peningkatan 
berat badan antara 2 bulan sesudah suplementasi zinc 

dengan 1 bulan sesudah suplementasi zinc (∆ BB2), dan 
selisih peningkatan berat badan antara 2 bulan sesudah 
suplementasi zinc dengan sebelum suplementasi zinc 
(∆ BB3).

Hasil uji Multivariat antara kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol menunjukkan ada perbedaan bermakna 
antara selisih peningkatan berat badan antara 1 bulan 
sesudah suplementasi zinc dengan sebelum suplementasi 
zinc yaitu dengan nilai p = 0,007, selisih peningkatan 
berat badan antara 2 bulan sesudah suplementasi 
zinc dengan 1 bulan sesudah suplementasi zinc dan 
selisih peningkatan berat badan antara 2 bulan sesudah 
suplementasi zinc dengan sebelum suplementasi zinc 
mempunyai nilai p yang sama yaitu p = 0,000. 

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa selisih 
peningkatan berat badan sebelum intervensi dengan 
2 bulan setelah intervensi pada kelompok perlakuan 

Tabel 1. Sebaran sampel menurut konsentrasi sukrosa pada balita gizi kurang dengan kadar albumin rendah di 
kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

Konsentrasi 
Sukrosa

Perlakuan Kontrol
Pre Post 1 Post 2 Pre Post 1 Post 2

n % N % N % n % n % n %
< 0,029 M  2  16,7  4  33,3  5  41,7  1  8,3  1  8,3  1  8,3
≥ 0,029 M 10  83,3  8  66,7  7  58,3 11  91,7 11  91,7 11  91,7
Jumlah 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100

Keterangan:
n = jumlah sampel
% = persentase

peningkatan fungsi pengecap

0.0265
0.027

0.0275
0.028

0.0285

sebelum
perlakuan

1 bln
perlakuan

2 bln
perlakuan

lama perlakuan

ra
ta

-r
at

a 
ko

ns
en

tr
as

i 
su

kr
os

a

kelompok perlakuan
kelompok kontrol

Gambar 1. Peningkatan fungsi pengecap pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sebelum suplementasi zinc, 1 bulan setelah 
suplementasi zinc dan 2 bulan setelah suplementasi zinc

Tabel 2. Sebaran sampel menurut selisih kenaikan berat badan pada balita gizi kurang dengan kadar albumin rendah di 
Kabupaten Bojonegoro tahun 2011

Kenaikan Berat 
Badan

Perlakuan Kontrol
(∆ BB1) (∆ BB2) (∆ BB3) (∆ BB1) (∆ BB2) (∆ BB3)

n % n % N % n % n % n %
0–0,4 kg 11  91,7 12 100  6  50 12 100 12 100 12 100
0,5–0,9 kg  1  8,3 - -  5  41,7 - - - - - -
≥ 1 kg - - - - 1  8,3 - - - - - -
Jumlah 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100

Keterangan:
n = jumlah sampel
% = persentase
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lebih tinggi dari pada selisih kenaikan berat badan pada 
kelompok kontrol.

PEMBAHASAN

Peran Zinc terhadap Fungsi Pengecap Melalui Taste Acuity 
Test, dan Perubahan Berat Badan Balita Gizi Kurang dengan 
Kadar Albumin Rendah

Suplementasi zinc dilakukan setelah 2 bulan 
suplementasi vitamin A dosis tinggi. Pemberian zinc 
dimaksudkan untuk memperbaiki fungsi pengecap balita 
sampai berfungsi normal. Dengan memperbaiki fungsi 
pengecap, tingkat konsumsi seseorang akan membaik 
pula. Akan tetapi, membaiknya fungsi pengecap tidak 
serta merta memperbaiki tingkat konsumsi seseorang. 
Dalam Almatsier (2009), tingkat konsumsi seseorang 
dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kebutuhan 
tubuh, ketersediaan makanan dalam keluarga, selera 
makan, serta kebiasaan/adat istiadat. Membaiknya fungsi 
pengecap tidak berarti apa-apa ketika ketersediaan 
makanan dalam keluarga tidak terpenuhi.6

Perbedaan Taste Acuity antara Kelompok Perlakuan dan 
Kelompok Kontrol.

Pada umumnya evaluasi ketajaman rasa berdasarkan 
pada deteksi dan pengenalan ambang untuk masing-
masing kualitas rasa. Ambang deteksi didefi nisikan sebagai 
konsentrasi terendah di mana sebuah rasa bisa dideteksi 
(Sunariani, 2006). Tes dari macam-macam konsentrasi 
kualitas rasa manis yang dipakai adalah larutan sukrosa.7

Pengecap merupakan fungsi utama taste buds dalam 
rongga mulut selain indra pembau. Taktil dari rongga 
mulut dan keberadaan elemen dalam makanan seperti 
merica, yang merangsang ujung syaraf nyeri, juga 
berperan pada pengecap. Makna penting dari indra 
pengecap adalah bahwa fungsi pengecap memungkinkan 
manusia memilih makanan sesuai dengan keinginannya 
dan mungkin juga sesuai dengan kebutuhan jaringan akan 
substansi nutrisi tertentu (Savitri, 2011). 

Hipogeusia adalah penurunan sensitivitas indra 
pengecap. Kondisi ini disebabkan oleh perubahan struktur 
pada taste buds. Perubahan struktur taste buds disebabkan 
antara lain karena kadar gustducin yang rendah. Selain 
itu obat-obatan yang mengandung sulfhidril (penisilamin, 
kaptopril, mukolitik misalnya asetilsistein) dapat 
mengganggu fungsi pengecap, karena obat-obat tersebut 
menutup reseptor pengecap protein.

Sebelum dilakukan suplementasi zinc, taste acuity 
terhadap rasa manis antara kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol berada pada konsentrasi sukrosa 
≥ 0,029, yang dapat diartikan bahwa respons balita 
terhadap rasa manis masih kurang. 

Hasil uji statistik yang membandingkan taste acuity 
pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Hasil 
analisis pada kelompok perlakuan yang membandingkan 
perbedaan antara taste acuity sebelum suplementasi 
zinc nilai p = 1,000, 1 bulan sesudah suplementasi zinc 
dengan nilai p = 0,137 dan 2 bulan sesudah suplementasi 
zinc nilai p sebesar 0,155. Hal ini menunjukkan bahwa 
tidak ada perbedaan bermakna taste acuity antara 
sebelum suplementasi, 1 bulan sesudah suplementasi dan 
2 bulan sesudah interversi pada kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian zinc pada 
balita gizi kurang dengan kadar albumin rendah secara 
statistik tidak signifi cant dapat meningkatkan sensitivitas 
taste buds terhadap rasa manis. Akan tetapi secara 
klinik dapat dikatakan bahwa suplementasi zinc dapat 
meningkatkan sensitivitas taste buds, hal ini dapat di 
buktikan pada adanya perubahan asupan energi, protein, 
karbihidrat, dan lemak. Meningkatnya sensitivitas indra 
pengecap sangat bermanfaat untuk meningkatkan nafsu 
makan balita. 

Pemberian zinc akan meningkatkan kadar zinc plasma 
dan zinc saliva. Kadar zinc dalam saliva berhubungan 
dengan fungsi taste buds, karena zinc dalam saliva 
diperlukan untuk mensintesis gustin yang diperlukan 
dalam pembentukan dan pemeliharaan taste buds 
(Curzon, 1983). Perubahan pada taste buds berdampak 
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Gambar 2. Sebaran selisih peningkatan berat badan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol
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pada pemilihan makanan dan tingkat konsumsi sehingga 
berakibat pada malnutrisi, imunitas, dan penurunan status 
kesehatan (Steven, 2000). 

Peneliti menyimpulkan bahwa suplementasi zinc pada 
balita dengan kadar albumin rendah secara klinik dapat 
memengaruhi taste acuity test. Dalam keadaan normal 
konsumsi zinc yang cukup akan memperbaiki struktur 
taste buds sehingga fungsi indra pengecap kembali 
normal dan adanya perubahan perbaikan terhadap taste 
acuity. Berfungsinya kembali indra pengecap berdampak 
pada pemilihan makanan dan tingkat konsumsi yang pada 
akhirnya akan meningkatkan berat badan balita.

Perubahan Berat Badan antara Kelompok Perlakuan dan 
Kelompok Kontrol

Berat badan adalah salah satu parameter yang 
memberikan gambaran masa tubuh. Masa tubuh 
sangat sensitif terhadap perubahan yang mendadak, 
misalnya karena terserang penyakit infeksi, menurunnya 
nafsu makan atau menurunnya jumlah makanan yang 
dikonsumsi.8

Sebelum dilakukan suplementasi zinc, berat badan 
balita antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 
adalah homogen. Setelah dilakukan suplementasi zinc, 
hasil uji statistik bila dilihat selisihnya menunjukkan 
antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 
menunjukkan ada perbedaan bermakna antara selisih 
peningkatan berat badan antara 1 bulan sesudah 
suplementasi zinc dengan sebelum suplementasi zinc 
yaitu dengan nilai p = 0,007, selisih peningkatan berat 
badan antara 2 bulan sesudah suplementasi zinc dengan 1 
bulan sesudah suplementasi zinc dan selisih peningkatan 
berat badan antara 2 bulan sesudah suplementasi zinc 
dengan sebelum suplementasi zinc me mpunyai nilai p 
yang sama yaitu p = 0,000. Hal ini terjadi karena selisih 
peningkatan berat badan pada kelompok perlakuan 
setelah suplementasi zinc lebih besar dari selisih kenaikan 
berat badan dari pada kelompok kontrol.

Hasil pengamatan dan hasil wawancara, perubahan 
berat badan ini terjadi bukan semata-mata dari fungsi 
pengecap balita yang sudah normal, tetapi berat badan 
berubah karena orang tua balita merasa takut anaknya 
disuntik lagi apabila setiap penimbangan tidak naik berat 
badannya.

Menurut Supariasa (2002) dalam keadaan normal 
di mana keadaan kesehatan baik dan seimbang antara 
konsumsi dan ada kebutuhan zat gizi, maka berat badan 
berkembang mengukuti pertambahan umur. Ketika 
pertambahan berat badan lebih kecil dari pertambahan 
umur seseorang akan menurun status gizinya.6 

Defi siensi zinc biasanya diikuti dengan perubahan 
kemampuan ketajaman rasa dan bau, dan juga melalui 
anoreksia dan kehilangan berat badan. Pada level yang 
lain, zinc berpartisipasi dalam sintesis DNA dan RNA, 
yang akhirnya berkaitan dengan pembelahan sel, 
deferensiasi chondrocytes, osteoblas dan fibroblast, 

traskripsi sel, sintesis somatomedin-c, collagen, 
osteocalcin, dan alkalin phosphatase. Alkalin phosphatase 
dihasilkan dalam osteoblas dan memberikan simpanan 
kalsium pada diafi se tulang. Zinc juga berparan dalam 
metabolisme karbohidrat, lipid dan protein yang 
selanjutnya akan mengarah pada utilisasi makanan 
dengan baik (Riyadi, sitasi 2011).

Zinc yang dikonsumsi dapat berfungsi secara optimal 
dalam tubuh apabila nilai albumin plasma cukup. Nilai 
albumin dalam plasma merupakan penentu utama 
absorbs zinc. Albumin merupakan alat transport utama 
zinc. Absorpsi zinc menurun bila nilai albumin darah 
menurun.6

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa 
pemberian suplementasi zinc pada balita dengan kadar 
albumin rendah dapat meningkatkan berat badan balita, 
melalui peningkatan asupan zat gizi yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa setelah suplementasi zinc, tidak ada 
perubahan terhadap fungsi pengecap, hal ini dapat dilihat 
pada hasil taste acuity test rasa manis, menunjukkan 
tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol. Artinya tidak ada 
pengaruh suplementasi zinc terhadap fungsi pengecap 
pada balita gizi kurang dengan kadar albumin rendah. 
Perubahan berat badan anak balita usia 4–5 tahun 
dengan status gizi kurang dan kadar albumin rendah 
menunjukkan ada perbedaan bermakna pada kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol. Artinya ada pengaruh 
suplementasi zinc terhadap perubahan berat badan pada 
balita gizi kurang dengan kadar albumin rendah. 
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Pengaruh Pijat Perineum Selama Hamil terhadap Kejadian Rupture 
Perineum saat Persalinan di Bidan Praktik Swasta Jombang

(Effect of Perineal Massage for Pregnance on the Incidence of Rupture Perineal 
During Delivery in Midwife Practice Jombang)

Ruliati
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang

ABSTRACT

Ruptur perineum saat persalinan disebabkan selama kala II jaringan dinding vagina menipis dan meregang untuk membuka 
jalan lahir. Primigravida dan multigravida sekitar 70% mengalami robekan perineum saat melahirkan. Untuk mengurangi ruptur 
perineum, disarankan melakukan pijat perineum yang bertujuan untuk meningkatkan elastisitas jaringan kulit perineum. Penelitian 
ini ingin membuktikan pengaruh pijat perineum pada primigravida dan multigravida mulai usia kehamilan 34–36 minggu terhadap 
kejadian ruptur perineum pada persalinan. Jenis penelitian ini true experimental, rancangan penelitian Control group post test-only 
design dengan teknik simple random sampling. Pada penelitian ini terbagi 2 kelompok yaitu kelompok intervensi yang dilakukan pijat 
perineum dan kelompok kontrol. Sampel penelitian ini adalah primigravida dan multigravida umur kehamilan 34–36 minggu yang 
melakukan pemeriksaan antenatal care di BPS Siswati, BPS Siti Zulaikah bulan April 2012. Besar sampel sebanyak 36 responden 
dengan rincian kelompok intervensi: terdiri 9 primigravida, 9 multigravida sedangkan pada kelompok kasus terdiri: 9 primigravida, 
9 multigravida. The research result showed pada saat persalinan didapatkan hasil pada kelompok intervensi: primigravida tidak ruptur 
44,4%, ruptur derajat 1 = 55,6%. sedangkan pada multigravida tidak ruptur 55,6%, ruptur derajat 1 sebanyak 44,4%. Pada kelompok 
kontrol: primigravida tidak ruptur 22,2%, ruptur derajat 1 = 22,2%, ruptur derajat 2 = 55,6% dan multigravida tidak ruptur 11,1%, 
ruptur derajat 1 = 33,3%, ruptur derajat 2 = 55,6%. Hasil uji Mann-Whitney. nilai p = 0,001 Conclusion Kejadian ruptur perineum 
pada kelompok primigravida dan multigravida yang dilakukan pijat perineum dapat menurunkan derajat ruptur perineum secara 
bermakna dibandingkan dengan kelompok yang tidak dilakukan pijat perineum 

Kata kunci: pijat perineum, ruptur perineum

ABSTRACT

Perineal rupture during delivery caused during the network of stage II vaginal wall thinning and stretch to open the birth canal. 
Primigravida and multigravida approximately 70% underwent perineal laceration during childbirth. To reduce perineal rupture, it is 
advisable to massage the perineum which aims to improve the elasticity of the perineal skin tissue. This study wants to prove the effect 
of perineal massage in primigravida and multigravida start gestational age 34–36 weeks the incidence of perineal rupture at delivery. 
This type of true experimental research, research design Control group posttest-only design with simple random sampling technique. 
In this study, divided into two groups: the intervention group who performed perineal massage and control groups. Samples are 
primigravida and multigravida gestation 34–36 weeks doing inspection ante natal care in Siswati BPS, BPS Siti Zulaikah April 2012. 
Large sample of 36 respondents with the details of the intervention group: consist nine primigravida, 9 multigravida whereas in the 
case group comprised: nine primigravida, 9 multigravida. The research result showed the results obtained at delivery in the intervention 
group: 44.4% primigravida not rupture, rupture degree 1 = 55.6%. whereas in 55.6% multigravida not rupture, rupture of 44.4% 
degree one. In the control group: 22.2% primigravida not rupture, rupture degree 1 = 22.2%, rupture degrees 2 = 55.6% and 11.1% 
multigravida not rupture, rupture degree 1 = 33.3%, rupture degrees 2 = 55.6%. Mann-Whitney test results. p = 0001. Conclusion 
Genesis perineal rupture in primigravida and multigravida group who performed perineal massage can reduce the degree of perineal 
rupture signifi cantly compared with the group that did not do perineal massage

Key words: perineal massage, perineal rupture

PENDAHULUAN

Perineum terdiri dari kulit dan otot di antara vagina 
dan anus. Perineum yang kaku dapat membuat robekan 
yang luas tidak terhindarkan. Ibu primigravida dan 
multigravida banyak yang mengalami robekan perineum 
saat melahirkan. Sekitar 70% wanita yang melahirkan 
pervagina mengalami trauma perineum (Chapman, 2006) 
Maka pijat perineum/massage perineum merupakan 
solusi yang bisa diterapkan sedini mungkin untuk 
mengatasi permasalahan di atas.1

Mekanisme pijatan pada perineum bisa terjadi karena 
perineum disangga oleh otot polos ketika otot dirangsang 
dengan diberi regangan akan berkontraksi, fi lamen actin 
dan myosin saling berimpitan dan otot memendek.2 
Ketika otot relaksasi, tumpang tindih ini akan melebar 
dan otot menjadi memanjang dan relaks kembali, 
bila otot polos diregangkan dengan cukup, biasanya 
timbul potensial aksi spontan. karena sifat otot polos 
dapat berkontraksi sangat efektif fenomena inilah yang 
dinamakan regangan-relaksasi otot polos.3
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Pijat perineum merupakan teknik untuk dapat 
membantu mencegah laserasi perineum karena dapat 
mengurangi ketegangan pada perineum dengan relaksasi 
dinding pelvis, jaringan akan menjadi lembut, supel 
dan fl eksibel atau elastis sehingga membantu perineum 
untuk meregang dan mencegah dilakukannya tindakan 
episiotomi, serta mengurangi nyeri pada saat kepala 
bayi melewati jalan lahir dan mengurangi nyeri post 
partum.4 Dengan melakukan pijat perineum mulai usia 
kehamilan 35 minggu trauma perineum bisa dihindari 
serta dilaporkan juga mengurangi nyeri dan kesehatan 
post partum pulih lebih cepat dalam waktu 3 bulan.5

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah eksperimen murni (true 
experimental). Pada penelitian ini peneliti memberi 
perlakuan pijat perineum pada ibu hamil primigravida dan 
multigravida mulai usia kehamilan 34–36 minggu setiap 
pagi hari selama lima menit sampai menjelang ada tanda 
inpartu, tujuan penelitian ini untuk mempelajari pengaruh 
kelompok intervensi dan kelompok kontrol selanjutnya 
kedua kelompok baik pada kelompok kasus maupun 
kelompok kontrol diikuti sampai proses persalinan 
apakah terjadi atau tidak terjadi ruptur perineum pada 
persalinan.6

Rancangan penelitian yang digunakan Control group 
post test-only design. Dalam model rancangan melalui 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dibentuk 
dengan prosedur randomisasi, sehingga keduanya dapat 
dianggap setara.

Populasi penelitian ini adalah ibu primigravida 
dan multigravida umur kehamilan 34–36 minggu yang 
melakukan pemeriksaan antenatal care di BPS siswati, 
BPS Siti Zulaikah bulan April 2012. Sedangkan jumlah 
responden sejumlah 36 responden.7

Dianalisis dengan uji statistik Wilcoxon Mann-
Whitney (uji komparasi 2 sampel bebas atau independen) 
dengan derajat kemaknaan α < 0,05. 

HASIL PENELITIAN

Data Umum

1. Usia 

Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan usia di bidan 
praktik swasta Jombang periode 23 April–22 
Juni 2012

Pijat 
perineum

Usia (th)
Jumlah 

16–20 21–25 26–30 31–35
n (%) n (%) n (%) n (%)  n (%)

Intervensi 4 (22,3) 7 (38,9) 6 (33,3) 1 (5,5) 18 (100)
Kontrol 1 (5,5) 9 (50,0) 6 (33,4) 2 (11,1) 18 (100)
 

 Berdasarkan uji homogenitas didapatkan hasil (ρ = 
0,98, > 0,05) jadi usia responden tidak ada perbedaan 
yang bermakna terhadap kejadian ruptur perineum.

2. Pendidikan

Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan pendidikan di 
bidan praktik swasta Jombang periode 23 April–
22 Juni 2012

Pijat 
perineum

Pendidikan
Jumlah 

SD SMP SMA Sarjana
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Intervensi 2 (11,1) 7 (38,9) 8 (44,5) 1 (5,5) 18 (100)
Kontrol 2 (11,1) 9 (50,0) 6 (33,4) 1 (5,5) 18 (100)

3. Pekerjaan

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan pekerjaan di 
bidan praktik swasta Jombang periode 23 April–
22 Juni 2012

Pekerjaan

Kelompok
Tidak 

bekerja
swasta PNS Jumlah 

 n (%) n (%) n (%)  n (%)
Intervensi 13 (72,2) 5 (27,8) 0 (0) 18 (100)
kontrol 11 (61,1) 6 (33,4) 1 (5,5) 18 (100)

Data Khusus

Usia Kehamilan pada saat pijat perineum dengan 
kejadian ruptur perineum pada primigravida.

Tabel 4. Hubungan antara usia kehamilan mulai pijat 
perineum dengan kejadian ruptur perineum pada 
primigravida di bidan praktik swasta Jombang 
periode 23 April–22 Juni 2012

Usia 
kehamilan 

(mg)

Derajat rupture

0 1 2 3 4

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

34 3 (60,0) 2 (40,0) 0 0 0 5 (100)

35 1 (25,0) 3 (75,5) 0 0 0 4 (100)

Usia Kehamilan pada saat pijat dengan kejadian 
ruptur perineum saat persalinan pada multigravida

Tabel 5. Hubungan antara usia kehamilan mulai 
pijat dengan kejadian ruptur perineum pada 
multigravida di bidan praktik swasta Jombang 
periode 23 April–22 Juni 2012

Usia 
kehamilan

(mg)

Derajat rupture
Jumlah

0 1 2 3 4
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

34 2 (50,0) 2 (50,0) 0 0 0 4 (100)
35 1 (50,0) 1 (50,0) 0 0 0 2 (100)
36 2 (75,0) 1 (25,0) 0 0 0 3 (100)
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Paritas dengan kejadian rupture perineum pada 
kelompok intervensi.

Tabel 6. Hubungan antara paritas dengan kejadian ruptur 
perineum pada kelompok intervensi di bidan 
praktik swasta Jombang periode 23 April–
22 Juni 2012

Paritas
Derajat rupture

Jumlah
0 1 2 3 4

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
Primigravida 4 (44,4) 5 (55,5) 0 0 0 9 (100)
Multigravida 5 (55,5) 4 (44,4) 0 0 0 9 (100)

Paritas dengan kejadian rupture perineum pada 
kelompok kontrol.

Tabel 7. Hubungan antara paritas dengan kejadian ruptur 
perineum pada kelompok kontrol di bidan 
praktik swasta Jombang periode 23 April–
22 Juni 2012

Paritas
Derajat rupture

Jumlah
0 1 2 3 4

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
Primigravida 2 (22,2) 2 (22,2) 5 (55,6) 0 0 9 100
Multigravida 1 (11,1) 3 (33,3) 5 (55,6) 0 0 9 100

Variabel penelitian. Kejadian rupture perineum pada 
kelompok intervensi.

Tabel 8. Hubungan antara Paritas dengan kejadian 
rupture perineum pada kelompok intervensi 
di Bidan Praktik Swasta Jombang periode 
23 April–22 Juni 2012

Paritas
Derajat Rupture

Jumlah
0 1 2 3

n (%) n (%) n (%) n (%) n %
Primigravida 4 (44,4) 5 (55,6) 0 0 9 (100)
Multigravida 5 (55,6) 4 (44,4) 0 0 9 (100)

Kejadian rupture perineum pada kelompok kontrol 

Tabel 9. Hubungan antara Paritas dengan kejadian 
rupture perineum pd kelompok kontrol di Bidan 
Praktik Swasta Jombang periode 23 April–
22 Juni 2012

Paritas
Derajat Rupture

Jumlah
0 1 2 3

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
Primigravida 2 (22,2) 2 (22,2) 5 (55,6) 0 9 (100)
Multigravida 1 (11,1) 3 (33,3) 5 (55,6) 0 9 (100)

Kejadian ruptur perineum pada primigravida antara 
kelompok intervensi dan kelompok kontrol

Tabel 10. Hubungan ruptur perineum pada primigravida 
antara kelompok intervensi dan kelompok 
kontrol di Bidan Praktik Swasta Jombang 
periode 23 April–22 Juni 2012

Primigravida
Derajat rupture

Jumlah
0 1 2 3 4

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
Intervensi 4 (44,4) 5 (55,6) 0 0 0 9 (100)
Kontrol 2 (22,2) 2 (22,2) 5 (55,6) 0 0 9 (100)

* nilai ρ = 0,044

Untuk mengetahui pengaruh pijat perineum pada 
kehamilan terhadap kejadian rupture perineum pada 
persalinan primigravida dibandingkan dengan kelompok 
kontrol maka dilakukan uji Mann-Whitny. Berdasarkan 
Tabel 10 didapatkan hasil nilai (ρ = 0,044 < 0,05) maka 
secara statisik menunjukkan ada pengaruh pemberian 
pijat perineum.

Kejadian rupture perineum pada multigravida antara 
kelompok intervensi dan kelompok kontrol

Tabel 11. Kejadian ruptur perineum pada multigravida 
antara kelompok intervensi dan kelompok 
kontrol di Bidan Praktik Swasta Jombang 
periode 23 April–22 Juni 2012

multigravida
Derajat Rupture

Jumlah
0 1 2 3

n (%) n (%) n (%) n (n) n %
Intervensi 5 (55,6) 4 (44,4) 0 0 9 (100)

1 (11,1) 3 (33,3) 5 (55,6) 0 9 (100)

* nilai ρ = 0,009

Untuk mengetahui kejadian ruptur perineum pada 
multigravida pada kelompok yang dilakukan pijat 
perineum dilakukan uji Mann-Whitney. Berdasarkan 
Tabel 11 didapatkan hasil (ρ = 0,009 < 0,05) maka secara 
statisik menunjukkan ada pengaruh yang bermakna antara 
pijat perineum dengan menurunnya kejadian rupture 
perineum pada persalinan multigravida. 

Kejadian rupture perineum pada kelompok intervensi 
dan kelompok kontrol.

Untuk mengetahui kejadian ruptur perineum pada 
multigravida pada kelompok yang dilakukan pijat 
perineum dilakukan uji Mann-Whitney didapatkan hasil 
(ρ = 0,009 < 0,05) maka secara statisik menunjukkan ada 
pengaruh yang bermakna antara pijat perineum dengan 
menurunnya kejadian rupture perineum pada persalinan 
multigravida.

Untuk mengetahui pengaruh pijat perineum pada 
kehamilan primigravida dan multigravida terhadap 
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kejadian rupture perineum pada persalinan maka 
dilakukan uji Mann-Whitney. Berdasarkan Tabel 12 
didapatkan hasil nilai ρ = 0,001 < 0,05. maka ada 
pengaruh yang bermakna, Jadi pijat perineum pada usia 
kehamilan 34–36 minggu baik pada primigravida maupun 
multigravida dapat menurunkan terjadinya rupture 
perineum saat persalinan.

PEMBAHASAN

Kejadian Rupture Perineum Saat Persalinan pada 
Primigravida dan Multigravida yang Dilakukan Pijat 
Prineum Mulai Usia Kehamilan 34–36 Minggu 

Hasil penelitian pada primigravida yang mulai 
melakukan pijat perineum mulai usia kehamilan 34–35 
minggu 4 responden tidak terjadi rupture perineum. 
Sedangkan pada multigravida juga meningkat angka 
kejadian yang tidak terjadi ruptur perineum. Mekanisme 
pijatan pada perineum bisa terjadi karena perineum 
disangga oleh otot polos di mana otot polos terdiri dari 
Sarcomer atau dense bodies yaitu unit kontraktil dalam 
fi lamen yang terdiri atas actin dan myosin yang saling 
tumpang tindih (overlapping crossbrige). Sarcomer 
dilapisi serabut kolagen yang bersifat elastis dan berperan 
dalam kontraksi dan relaksasi otot. Ketika otot dirangsang 
dengan diberi regangan akan berkontraksi, fi lamen actin 
dan myosin saling berimpitan dan otot memendek. 
Ketika otot relaksasi, tumpang tindih ini akan melebar 
dan otot menjadi memanjang dan relaks kembali. (Stamp, 
2001) menyatakan bahwa pada primigravida dengan usia 
kehamilan 34 minggu yg rutin melakukan pijat perineum 
maka mengurangi rupture perineum dan merupakan 
pencegahan primer terhadap kejadian rupture derajat 4.

Perbandingan Kejadian Ruptur Perineum pada Kelompok 
Primigravida dan Multigravida yang Dilakukan Pijat 
Perineum Mulai Usia Kehamilan 34–36 minggu dengan 
Kelompok Kontrol

Dari hasil analisis uji Mann-Whitney terdapat 
pengaruh pijat perineum terhadap penurunan terjadinya 
rupture perineum pada persalinan. Sebagian responden 
50 persen yang melakukan pijat perineum mulai minggu 
ke-34–36 minggu tidak mengalami rupture perineum 

dan sebagian besar hanya mengalami rupture perineum 
derajat 1. Ketebalan perineum juga berpengaruh terhadap 
derajat robekan perineum, meskipun sudah dilakukan 
pijat perineum karena ada perineum yang kaku dan 
pendek sehingga kemungkinan besar akan terjadi 
robekan yang luas. Ketidakadekuatan elastisitas perineum 
merupakan faktor maternal yang sangat berpengaruh 
terhadap terjadinya rupture perineum maupun tindakan 
episiotomi (Cuningham, 1995). Angka kejadian rupture 
perineum meningkat pada kelompok kontrol, sebagia 
besar mengalami rupture perineum derajat 2.

SIMPULAN

1. Pada primigravida dan multigravida yang dilakukan 
pijat perineum mulai usia kehamilan 34–36 minggu 
pada saat persalinan terdapat penurunan kejadian 
rupture perineum.

2. Pada primigravida dan multigravida yang tidak 
dilakukan pijat perineum terjadi peningkatan derajat 
ruptur perineum pada persalinan.

3. Pada kelompok primigravida dan multigravida yang 
dilakukan pijat perineum mulai usia kehamilan 34–36 
minggu dapat menurunkan derajat ruptur perineum 
dibandingkan dengan kelompok yang tidak dilakukan 
pijat perineum.
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Tabel 12. Kejadian ruptur perineum saat persalinan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol di bidan praktik 
swasta Jombang periode 23 April–22 Juni 2012

Pijat perineum
Derajat Rupture

ρ = 0,0010 1 2 3 Jumlah
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Intervensi 9 (50,0) 9 (50,0)  0 0 18 (100)
Kontrol 3 (16,7) 5 (27,8) 10 (55,5) 0 18 (100)
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Pola Pantang Makan Berhubungan dengan Proses Penyembuhan 
Luka Sirkumsisi

(Restriction Diet Related with Wound Healing Process of Sircumsisi)

Zauhani Kusnul H
Akper Bahrul Ulum Jombang

ABSTRAK

Kepercayaan untuk berpantang makan setelah proses sirkumsisi/khitan dengan tujuan luka khitan menjadi cepat sembuh masih 
banyak dianut oleh masyarakat terutama oleh para orang tua. Kepercayaan ini diwariskan secara turun-temurun hingga sekarang. 
Secara teori proses penyembuhan luka justru membutuhkan nutrisi ekstra untuk menumbuhkan jaringan baru. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifi kasi adanya hubungan antara perilaku makan (pantang dan tidak pantang) dengan proses kesembuhan luka anak 
yang menjalani khitan. Penelitian ini merupakan penelitian anal alitik korelasional dengan pendekatan “kohort” yaitu merupakan jenis 
penelitian di mana menggunakan waktu secara longitudinal pada 30 anak yang menjalani khitan massal. Setiap anak diwawancarai 
untuk mengetahui termasuk berpantang makan atau tidak dan proses penyembuhan luka diamati tiap hari untuk menilai lamanya 
waktu yang dibutuhkan hingga luka sembuh kemudian dikategorikan luka sembuh cepat atau lambat. Hasil penelitian dianalisa dengan 
uji korelasi spearman didapatkan nilai signifi kasi = 0,023 < α (α = 0,05) yang artinya ada hubungan pola makan dengan proses 
penyembuhan luka sirkumsisi. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pola makan anak post sirkumsisi berhubungan 
dengan lamanya proses penyembuhan, anak yang tidak berpantang makan proses penyembuhan lukanya lebih cepat.

Kata kunci: pola makan, penyembuhan luka, sirkumsisi

ABSTRACT

Believe on diet restriction after sircumsisi in order to faster wound healing process is still exist in many people, this believe is 
transferred from parent to their sons. Teoritically, wound healing need more nutrition to grow new tissue. The aim of this study is to 
identify the correlation between diet and wound healing process post sircumsisi. This study is analytic correlational study with cohort 
approach to 30 boy after sircumsisi. Every respondent be interviewed to ask about diet and wound healing be observed everyday. 
The result be analized statistically with rank spearmen test and we get signifi cancy value 0.023 < α (α = 0.05), it mean that there is 
signifi cant correlation between diet and wound healing process on boy post sircumsisi. So we can make a conclution that diet related 
with wound healing process.

Key words: diet, wound healing, sircumcition 

PENDAHULUAN 

Sircumsisi disebut juga khitan dalam bahasa Indonesia, 
penyembuhan luka sircumsisi merupakan suatu proses 
yang kompleks karena berbagai kegiatan bio-seluler, bio-
kimia terjadi berkisanambungan. Penggabungan respons 
vaskuler, aktivitas seluler dan terbentuknya bahan kimia 
sebagai substansi mediator di daerah luka merupakan 
komponen yang saling terkait pada proses penyembuhan 
luka sircumsisi. Tetapi di kalangan masyarakat masih ada 
budaya pantang makan makanan tertentu untuk pasien 
khitan. Di antaranya mereka dilarang makan ikan, telur, 
ayam, kacang-kacangan, bahkan minum air juga harus 
dibatasi. Sebaliknya kandungan vitamin dan protein yang 
terkandung dalam makanan tersebut diperlukan tubuh 
untuk membantu mempercepat proses penyembuhan 
luka agar lebih cepat kering. Ikan, telur dan daging 
hanyalah pantangan bagi mereka yang memang “alergi” 
terhadap makanan tersebut. Cirinya adalah setiap kali 
orang tersebut mengkonsumsi makanan tersebut maka 
menyebabkan reaksi alergi (gatal, bentol, dan lain-lain) 

dan hal tersebut sudah berlangsung lama semenjak lahir/
kecil dan bukan pada saat proses khitan saja.1

Dampak masalah pantang makan terhadap proses 
penyembuhan luka sirkumsisi adalah penyembuhan luka 
yang lama karena kurangnya zat-zat gizi yang berfungsi 
sebagai unsur pembangun, serta terjadinya komplikasi 
pada luka sirkumsisi seperti pendarahan, infeksi, 
sukar kencing, pengerutan pada saluran kencing, 
pembengkokan pada batang penis (Asep, 2008). 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian analitik 
korelasional dengan pendekatan kohort yang dilakukan 
pada 30 anak laki-laki yang mengikuti kegiatan khitan 
massal di Kelurahan Ngaglik kecamatan Batu pada bulan 
September 2010. Variabel yang diteliti adalah pola makan 
anak, di mana dikategorikan berpantang makan atau tidak 
dan lamanya proses penyembuhan luka sirkumsisi. Data 
pola pantang makan didapat dengan wawancara pada 
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anak maupun keluarga, sedang proses penyembuhan 
luka diobservasi langsung, proses penyembuhan luka 
dikatakan cepat bila luka sembuh kurang dari 10 hari, 
sedangkan 10 hari atau lebih dikatakan lambat. Data yang 
terkumpul dianalisis secara statistik dengan uji korelasi 
spearman untuk menentukan adanya hubungan antara 
kedua variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara tentang pola makan 
anak setelah khitan didapatkan data bahwa ternyata masih 
banyak di kalangan masyarakat yang memegang teguh 
kepercayaan untuk berpantang makan makanan tertentu 
terutama golongan sumber protein hewani (ayam, ikan, 
telor, susu, dan kacang-kacangan) dan mengajarkan 
pada anaknya. Hal ini terlihat dari persentase anak yang 
berpantang makan lebih besar dibanding yang tidak 
berpantang makan (Tabel 1). 

Tabel 1. Distribusi frekuensi pola makan anak post 
sirkum sisi

No Pola makan Frekuensi Persentase %
1.
2.

Tidak pantang makan
Pantang makan

13
17

 43,3
 56,7

Jumlah 30 100

Hal ini ditunjang kenyataan di lapangan bahwa 
responden/anak yang menjalani khitan rata-rata masih 
dalam usia sekolah dasar sehingga dalam hal penyediaan 
makanan mereka masih tergantung sepenuhnya pada 
orang tua sehingga mereka hanya makan apa yang 
memang disediakan orang tuanya. Rata-rata anak yang 
melakukan pantang makan mengatakan tidak tahu 
alasannya, mereka sekadar menuruti apa yang dikatakan 
orang tuanya. 

Hal ini menunjukkan masih perlunya upaya 
peningkatan pengetahuan masyarakat terutama tentang 
pentingnya nutrisi dalam proses penyembuhan luka 
melalui berbagai media atau bahkan perlu peningkatan 
konseling keluarga tentang perlunya nutrisi yang baik 
pada saat anak menjalani khitan. 

Berdasar hasil observasi langsung terhadap lamanya 
waktu yang dibutuhkan hingga luka sirkumsisi sembuh 
didapatkan data bahwa lebih dari separo anak mengalami 
proses penyembuhan luka yang cepat (Tabel 2).

Tabel 2. Distribusi frekuensi percepatan proses 
penyembuhan luka sirkum responden 

No
Percepatan proses 

penyembuhan luka sircumsisi
Frekuensi

Prosentse 
%

1.
2.

Cepat
Lambat

16
14

 53,3
 46,7

Jumlah 30 100

Selanjutnya kedua data ditabulasi silangkan untuk 
melihat perbandingan proses kesembuhan luka dari kedua 
kelompok (Tabel 3)

Tabel 3. Tabulasi silang pola makan dan proses 
penyembuhan luka sirkumsisi 

Pola makan setelah 
dilakukan sircumsisi

Kategori Percepatan 
proses penyembuhan 

luka sircumsisi Total 

Cepat Lambat
Tidak pantang makan 10 3 13
Pantang makan  6 11 17
Total 16 14 30 

Dari tabel di atas dapat kita baca bahwa 10 dari 13 
anak yang tidak berpantang makan mengalami proses 
penyembuhan luka yang cepat, sebaliknya hanya 6 dari 
17 anak yang berpantang makan mengalami proses 
penyembuhan luka yang cepat. Secara kasat mata 
dapat dilihat bahwa anak yang tidak berpantang makan 
memiliki potensi yang lebih tinggi untuk mengalami 
penyembuhan luka yang cepat. Hasil ini dikuatkan 
dengan analisis statistik menggunakan uji Spearman 
Rank dngaan nilai signifi kasi = 0,023 < α (α = 0,05) 
yang berarti ada hubungan signifi kan antara pola makan 
dengan proses penyembuhan luka sirkumsisi.

Pada tindakan sirkumsisi jaringan mengalami 
perlukaan dan membutuhkan bahan-bahan pembangun 
untuk kembali menutup,2 dengan logika ini bila bahan-
bahan pembangun dalam hal ini terutama protein kurang 
maka luka berpotensi mengalami proses penyembuhan 
yang lebih lama.

Kebutuhan nutisi (kalori dan protein tinggi) sangat 
dibutuhkan dalam proses penyembuhan luka sircumsisi, 
karena kedua zat ini berfungsi sebagai zat pembangun 
sel-sel jaringan tubuh dan zat pengganti sel-sel yang 
telah rusak. Sehingga jika asupan nutrisi (kalori dan 
protein) tidak terpenuhi dengan baik dapat menyebabkan 
sel-sel jaringan yang rusak, dengan kata lain defi siensi 
nutrien dapat menghambat proses penyembuhan luka 
sehingga berlangsung lebih lambat atau lama. Luka dapat 
mengalami proses penyembuhan yang cepat jika bahan-
bahan (kalori dan protein dapat tercukupi dengan baik).3

Hasil penelitian ini ditunjang oleh asumsi bahwa 
nutrisi perlu mendapat perhatian dalam proses 
penyembuhan karena dapat memulihkan kesehatan, 
termasuk dalam hal ini dapat mempercepat penyembuhan 
luka setelah sirkumsisi.4

Nutrisi merupakan salah satu asupan yang 
harus diperhatikan karena nutrisi digunakan untuk 
mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi 
normal dan organ serta untuk memnghasilakan energi. 
Kalori dan protein tinggi merupakan zat pembangun sel-
sel yang telah rusak jadi jika tubuh sampai kekurangan 
dapat menyebabkan tubuh terhambat dalam membangun 
sel-sel yang telah rusak tersebut.5 Hal ini menunjukkan 
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bahwa setelah dilakukan sircumsisi nutrisinya harus 
terpenuhi dengan baik sehingga dapat membantu proses 
penyembuhan luka sirkumsisi.

KESIMPULAN

Pola makan berhubungan signifi kan dengan proses 
penyembuahn luka sirkumsisi.
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Daya Larvasida Daun Cabean (Piper sarmentosum Roxb.ex 
Hunter) dan Daun Sirih (Piper betle L.) terhadap Larva Nyamuk 
Aedes aegypti Linn.

(Larvacide Effect of Cabean Folium (Piper sarmentosum Roxb.ex Hunter) and 
Sirih Folium (Piper betle L.) Against Aedes aegypti Linn. Larva)

Sajekti Palupi, Azminah, Dewi Rahmawati, dan Nurmi Yunita
Fakultas Farmasi Universitas Surabaya

ABSTRAK

Daun cabean (Piper sarmentosum Roxb. ex Hunter) dan daun sirih (Piper betle L.) telah diuji daya larvasida terhadap larva 
nyamuk Aedes aegypti L. Dalam penelitian ini daun cabean dan daun sirih diekstraksi menggunakan pelarut etanol 90%, sehingga 
diperoleh ekstrak etanolnya. Uji larvasida ekstrak daun cabean menggunakan 5 perlakuan uji (ekstrak etanol 75 bpj, 100 bpj, 125 
bpj, 150 bpj, 175 bpj) dan ekstrak daun sirih menggunakan 5 perlakuan uji (100 bpj, 200 bpj, 300 bpj, 400 bpj dan 500 bpj) dengan 
masing-masing 5 replikasi serta masing-masing ekstrak uji 1 kontrol negatif (Tween 80) dan 1 kontrol positif (Temephos 2 bpj). 
Pengamatan dilakukan setelah 24 jam dan dihitung jumlah larva yang mati pada masing-masing kelompok perlakuan. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan analisis probit dan didapatkan perbedaan yang bermakna kemampuan mematikan larva antara kontrol 
negatif dengan kelima konsentrasi ekstrak. Tidak ada perbedaan bermakna antara ekstrak etanol daun cabean 175 bpj dan ekstrak 
etanol daun sirih 500 bpj dibandingkan terhadap kontrol positif. LC90 untuk ekstrak etanol daun cabean 167,287 bpj. dan untuk ekstrak 
etanol daun sirih 464,438 bpj. 

Kata kunci: larvasida, aedes aegypti Linn., piper sarmentosum Roxb. ex hunter, piper betle L.

ABSTRACT

Five concentration of ethanol extract of cabean folium (Piper sarmentosum Roxb. ex Hunter i.e. 75,100, 125, 150, 175 ppm and 
ethanol extract of sirih folium (Piper betle L.) i.e 100, 200, 300, 400 and 500 ppm were investigated their activity against Aedes aegypti 
Linn. larva. Temephos 2 ppm and tap water were used as the positive and negative control respectively. All treatments were done in 
fi ve times replication. The number of dead larvas after 24 hours exposure was then calculated. The data were analysed using Probit 
analysis. It can be concluded that there was signifi cant difference on the ability between the negative control and all fi ve concentration 
of ethanol extract tested against the larva. However there was no any signifi cant difference of ethanol extract cabean folium 175 ppm 
and ethanol extract of sirih folium 500 ppm compared to that of positive control. LC90 (Lethal Concentration 90%) ethanol extract 
cabean folium is 167.287 ppm. and LC90 ethanol extract of sirih folium is 464.438 ppm

Key words: larvacide, aedes aegypti Linn. piper sarmentosum Roxb. ex hunter, piper betle L.

PENDAHULUAN 

Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) merupakan 
penyakit infeksi yang disebabkan oleh arbovirus dan 
ditularkan oleh nyamuk Aedes. Pada umumnya di 
Asia Tenggara seperti di Indonesia epidemi Dengue 
Haemorrhagic Fever berkaitan dengan distribusi dari 
nyamuk Aedes aegypti Linn, di mana nyamuk ini dapat 
berkembang biak di dalam rumah, bersifat anthrofi lik 
dan memerlukan darah manusia untuk makanannya. Data 
kasus DHF di Indonesia pada tahun 2003 menunjukkan 
peningkatan 24% dibanding tahun 2002. Fenomena ini 
membutuhkan perhatian yang khusus serta dukungan 
untuk menurunkan akibat fatal yang disebabkannya.1

Penggunaan insektisida kimia merupakan cara yang 
efektif, karena dapat mengurangi populasi nyamuk 
secara cepat, praktis, relatif murah dan dapat diterima 
oleh masyarakat.1 Tetapi bila ada larva yang masih 

hidup, akan menyebabkan lahirnya nyamuk baru yang 
mengakibatkan penyakit DHF akan meningkat. Di 
Indonesia untuk mengkontrol nyamuk Aedes aegypti Linn 
baik dalam bentuk dewasa maupun larvanya digunakan 
insektisida kimia (sintetik) temephos.1 Dampak negatif 
dari penggunaan insektisida kimia (sintetik) adalah 
timbulnya resistensi vektor, terbunuhnya target bukan 
sasaran (parasitoid, predator, dan serangga berguna 
lainnya), residu insektisida dan pencemaran lingkungan.2

Salah satu cara yang banyak dipakai dan mempunyai 
prospek yang baik untuk dikembangkan adalah 
menggunakan insektisida hayati yang berasal dari 
tumbuhan yang dikenal dengan insektisida nabati. 
Insektisida yang berasal dari tumbuhan ini berupa bahan 
bioaktif yang terkandung dalam ekstrak tumbuhan yang 
bersifat toksik terhadap serangga dan mudah terdegradasi, 
sehingga bahan insektisida nabati tidak berbahaya bagi 
lingkungan.
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Insektisida nabati merupakan senyawa beracun yang 
berasal dari tumbuh-tumbuhan, yaitu senyawa yang 
dapat membunuh serangga sasaran tetapi aman untuk 
manusia. Bagian tumbuhan seperti bunga, daun, batang 
atau akar dihancurkan dan kemudian langsung digunakan 
sebagai insektisida atau bahan beracunnya diekstraksi 
terlebih dahulu kemudian digunakan.3 Beberapa suku 
tanaman yang sudah lama digunakan sebagai insektisida 
antara lain Solanaceae (tanaman tembakau), Asteraceae 
(Pyrethrum, Artemisia anua) dan Piperaceae

Dalam penelitan ini dipilih tanaman dari suku 
Piperaceae yaitu daun cabean (Piper sarmentosum Roxb. 
ex Hunter) dan daun sirih (Piper betle L.) karena pada 
penelitian sebelumnya tanaman lain dari suku Piperaceae 
yaitu cabe Jawa (Piper retrofractum Vahl.) mempunyai 
daya larvasida terhadap larva nyamuk Aedes aegypti L.4

Buah dan daun Piper sarmentosum Roxb. ex Hunter 
mengandung saponin, polifenol, fl avanoid dan minyak 
atsiri, dan akarnya mengandung saponin dan polifenol.5 
Daun sirih mengandung minyak atsiri 1–4,2%, 
hidroksikavikol, kavikol 7,2–16,7%, kavibetol 2,7–6,2%, 
allilpirokatekol 0–9,6%, karvakrol 2,2–5,6%, eugenol 
26,8–42,5%, eugenol metil eter 4,2–15,8%, p-cimene 
1,2–2,5%, cineole 2,4–4,8%, caryophyllene 3–9,8%, 
cadinene 2,4–15,8%, esragol, terpenena, seskuiterpena, 
fenil propane, tannin, diastase 0,8–1,8%, gula, pati.6

Untuk mendapatkan ekstrak uji maka bahan 
tanaman setelah dikeringkan diekstraksi dengan cara 
maserasi kinetik menggunakan etanol 90% kemudian 
pelarut diuapkan sampai diperoleh ekstrak kental yang 
selanjutnya diuji daya larvasidanya terhadap larva 
nyamuk Aedes aegypti Linn.

METODE PENELITIAN

Bahan tanaman yang digunakan untuk penelitian ini 
adalah daun segar tanaman cabean Piper sarmentosum. 
Roxb. ex Hunter dan sirih (Piper betle L.) berwarna hijau 
yang diperoleh dari daerah Tuban. 

Bahan yang digunakan untuk mengekstraksi simplisia 
daun kering adalah etanol 90%.

Bahan-bahan yang diperlukan untuk kolonisasi 
nyamuk Aedes aegypti Linn., yaitu: Air PDAM yang telah 
dienapkan selama 1 minggu, pellet ikan untuk makanan 
larva nyamuk mulai dari instar I sampai dengan instar IV, 
larutan gula untuk makanan harian nyamuk dewasa dan 
darah tikus putih untuk makanan nyamuk betina supaya 
menghasilkan telur (fertil).

Ekstrak daun cabean (Piper sarmentosum Roxb. 
ex Hunter) dan ekstrak daun sirih (Piper betle L.), air 
PDAM yang telah dienapkan selama 1 minggu sebagai 
bahan pembawa ekstrak yang akan diujikan pada larva 
nyamuk Aedes aegypti Linn. dan sebagai media tempat 
hidup larva, Tween 80 untuk meningkatkan kelarutan 
ekstrak dalam air dan Temephos sebagai kontrol positif.

Seperangkat alat maserasi kinetik (Dayton), timbangan 
gram (Ohaus), timbangan analitik (Sartorius), waterbath 

(Memert), cawan porselin, alat-alat gelas laboratorium 
(Pyrex), pengayak mesh 30, rotary evaporator. 

Alat-alat yang digunakan untuk kolonisasi nyamuk, 
antara lain: Sangkar nyamuk berukuran 20×20×30 cm3, 
Loyang plastik ukuran 30×20×6 cm3. Pipet plastik 
bermulut lebar, Gelas plastik.

Hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah larva nyamuk Aedes aegypti Linn. yang 
diperoleh dari hasil kolonisasi telur nyamuk Aedes 
aegypti Linn. Larva yang digunakan adalah larva instar 
III-IV awal. 

Serbuk kering Daun Sirih (Piper betle L.) 300 g,
dimasukkan dalam wadah ditambahkan etanol 90%, 
diaduk dengan pengaduk kinetik selama 1 jam, 
kemudian didiamkan semalam, disaring diperoleh fi ltrat 
I dan ampas I. Proses maserasi dilakukan terhadap ampas 
sebanyak empat kali sehingga di peroleh fi ltrat I, II, III, 
dan V yang kemudian dicampur dan didapatkan total 
ekstrak cair etanol daun sirih (Piper betle L.). Kemudian 
dipekatkan dengan rotary evaporator pada suhu 60° C 
sampai sepertiga bagian volume, lalu dipindahkan ke 
cawan porselin dan dipekatkan lagi dengan menggunakan 
waterbath pada suhu ± 60° C sampai didapatkan ekstrak 
kental dengan bobot konstan,

Pembuatan eksrak etanol daun cabean secara maserasi 
sama seperti pembuatan eksrak etanol daun sirih. 

Cara kerja kolonisasi nyamuk Aedes aegypti Linn. 
dilakukan menurut Limsuwan et al., 1987. Urutan kerja 
kolonisasi nyamuk Aedes aegypti Linn. dikelompokkan 
menjadi 4 tahap, yaitu pemeliharaan larva, pemeliharaan 
pupa, pemeliharaan nyamuk dewasa dan koleksi telur.

Uji larvasida dilakukan dalam 2 tahap, yaitu uji 
pendahuluan dan uji sesungguhnya.

Uji pendahuluan (orientasi) dilakukan untuk 
mendapatkan Lethal Concentration yaitu LC5 dan LC95 
ekstrak daun sirih (Piper betle L.) dan ekstrak daun 
cabean serta LC95 Temephos (kontrol positif). LC5 adalah 
konsentrasi ekstrak daun sirih (Piper betle L.) dan ekstrak 
daun cabean yang dapat membunuh 5% larva Aedes 
aegypti Linn. dalam waktu 24 jam, sedangkan LC95 
adalah konsentrasi ekstrak daun sirih (Piper betle L.) dan 
ekstrak daun cabean yang dapat membunuh 95% larva 
Aedes aegypti Linn. dalam waktu 24 jam. LC95 Temephos 
adalah konsentrasi Temephos yang dapat membunuh 95% 
larva Aedes aegypti Linn. dalam waktu 24 jam. 

Setelah mendapatkan konsentrasi dalam uji 
pendahuluan, kemudian ditentukan 5 konsentrasi 
kelompok uji, mulai dari konsentrasi terkecil yaitu LC5 
sampai konsentrasi terbesar yaitu LC95 dengan rentang 
konsentrasi yang sama. Masing-masing kelompok 
perlakuan dibuat 5 replikasi. Konsentrasi ekstrak daun 
sirih (Piper betle L.) dan ekstrak daun cabean dibuat 
dalam satuan Bagian Per Juta (bpj) atau Part Per Million 
(ppm).

Tahap-tahap pelaksanaan pada uji larvasida: 
1) Disiapkan larva instar III-IV awal Aedes aegypti Linn. 
yang diperlukan. 2) Ekstrak uji dibuat dalam berbagai 
konsentrasi dalam gelas plastik. menggunakan air PDAM 
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yaitu ekstrak daun cabean 5 perlakuan uji (ekstrak 
etanol 75 bpj,100 bpj, 125 bpj, 150 bpj, 175 bpj), dan 
ekstrak daun sirih menggunakan 5 perlakuan uji (100 
bpj, 200 bpj, 300 bpj, 400 bpj dan 500 bpj) masing-
masing sebanyak 100 ml. 1 kontrol negatif (Tween 80) 
dan 1 kontrol positif (Temephos 2 bpj). masing-masing 
sebanyak 100ml. Ke dalam gelas plastik dimasukkan 
20 larva Aedes aegypti Linn. 3) Kemudian dilakukan 
pengamatan setelah 24 jam dan dihitung jumlah larva 
yang mati. 4) Besarnya LC90 dihitung dengan analisis 
probit (Koestoni dan Toni, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Pendahuluan

Hasil uji pendahuluan daya larvasida ekstrak daun 
sirih dan ekstrak daun cabean dapat dilihat pada Tabel 1.

Uji larvasida sesungguhnya

Pada uji daya larvasida sesungguhnya ekstrak daun 
sirih dan ekstrak daun cabean dapat dilihat pada Tabel 2 
dan Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa pada 
konsentrasi terkecil (LC5) yaitu 75 bpj, rata-rata kematian 
larva nyamuk Aedes aegypti Linn. adalah sebesar 6% 

sedangkan pada konsentasi terbesar (LC95) yaitu 175 bpj, 
rata-rata kematian larva nyamuk Aedes aegypti Linn. 
adalah sebesar 94%.

Hasil Analisis Probit

Analisis probit dilakukan dengan menggunakan 
program spss 15 for windows agar dapat diketahui LC90 
ekstrak daun cabean (Piper sarmentosum Roxb. ex Hunter) 
terhadap persentase kematian larva Aedes aegypti Linn. 
dan mudah untuk membandingkan dengan hasil penelitian 
yang diperoleh terhadap larva uji. Hasil analisis probit 
didapatkan LC90 ekstrak daun cabean (Piper sarmentosum 
Roxb. ex Hunter) adalah 167,287 bpj.

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa pada 
konsentrasi terkecil (LC5) yaitu 100 bpj, rata-rata 
kematian larva nyamuk Aedes aegypti Linn. adalah 

Tabel 2. Hasil pengamatan jumlah kematian dan perhitungan persentase kematian larva aedes aegypti linn. pada 
pemberian ekstrak daun cabean (piper sarmentosum . Roxb. ex Hunter)

Replikasi

Kematian larva nyamuk Aedes aegpypti Linn.
Kontrol negatif 

(tween 80 +
air PDAM)

Konsentrasi uji
(Ekstrak daun cabean + tween 80 + air PDAM) Kontrol positif 

(temephos 2 bpj)
75 bpj 100 bpj 125 bpj 150 bpj 175 bpj

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ %

1 0 0 1  5 5 25 10 50 15 75 19 95 19 95
2 0 0 1  5 5 25 10 50 15 75 19 95 19 95
3 0 0 1  5 4 20 10 50 15 75 18 90 19 95
4 0 0 2 10 5 25 11 55 16 80 19 95 19 95
5 0 0 1  5 5 25 10 50 15 75 19 95 19 95

Rata-rata 
± SD (%)

0,00 ± 0,000 6 ± 2,24 24 ± 2,24 51 ± 2,24 76 ± 2,24 94 ± 2,24 94 ± 2,24

Tabel 3. Hasil pengamatan jumlah kematian dan perhitungan persentase kematian larva aedes aegypti linn. pada 
pemberian ekstrak daun sirih (piper betle L.)

Replikasi

Kematian Larva Nyamuk Aedes aegpypti Linn.
Kontrol negatif 

(Tween 80 +
air PDAM)

Konsentrasi Uji
(Ekstrak Daun Sirih + Tween 80 + air PDAM) Kontrol positif 

(Temephos 2 bpj)
100 bpj 200 bpj 300 bpj 400 bpj 500 bpj

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ %

1 0 0 1 5 5 25 10 50 16 80 19 95 19  95
2 0 0 1 5 5 25 10 50 15 75 19 95 19  95
3 0 0 1 5 4 20 10 50 16 80 19 95 20 100
4 0 0 1 5 4 20 11 55 15 75 18 90 19  95
5 0 0 2 10 5 25 10 50 16 80 19 95 19  95

Rata-rata ± 
SD (%)

0,00 ± 0,000 6,00 ± 2,236 23,00 ± 2,739 51,00 ± 2,236 78,00 ± 2,739 94,00 ± 2,236 96,00 ± 2,236

Tabel 1. Rangkuman hasil uji pendahuluan

Larutan Uji LC5 (bpj) LC95(bpj)

Ekstrak Daun Sirih 100 500
Ekstrak Daun cabean 75 bpj 175 bpj
Temephos 2

Keterangan:
LC5 = Konsentrasi yang dapat mematikan 5% larva uji
LC95 = Konsentrasi yang dapat mematikan 95% larva uji
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sebesar 6% sedangkan pada konsentrasi terbesar (LC95) 
yaitu 500 bpj, rata-rata kematian larva nyamuk Aedes 
aegypti Linn. adalah sebesar 94%.

Hasil Analisis Probit

Analisis probit dilakukan dengan menggunakan 
program spss 15 for windows agar dapat diketahui LC90 
ekstrak daun sirih (Piper betle L.) terhadap persentase 
kematian larva Aedes aegypti Linn. dan mudah untuk 
membandingkan dengan hasil penelitian yang diperoleh 
terhadap larva uji. Maka dari hasil analisis probit antara 
konsentrasi ekstrak dengan persentase kematian larva 
Aedes aegypti Linn. didapatkan LC90 ekstrak daun sirih 
(Piper betle L.) adalah 464,438 bpj.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 1) Ekstrak daun cabean (Piper 
sarmentosum Roxb. ex Hunter) dan ekstrak daun sirih 
(Piper betle L.) mempunyai aktivitas larvasida terhadap 

larva nyamuk Aedes aegypti Linn. 2) Konsentrasi letal 
90% (LC90) ekstrak daun cabean adalah 167, 287 bpj. 
sedangkan ekstrak daun sirih adalah 464,438 bpj. 
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ABSTRAK

Masa kanak-kanak akhir perkembangan utamanya adalah sosialisasi, keterampilan sosial dengan seorang anak merupakan faktor 
penting untuk memiliki hubungan sosial yang positif. Umumnya keterampilan sosial dapat menyebabkan anti sosial. Menurut kondisi 
lebih dari 50% dari usia 4–5 tahun, tidak menunjukkan gejala penyimpangan perilaku yang bisa menjadi permanen. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan antara gaya mengasuh orang tua dengan kemampuan sosial anak 6 tahun di perumahan 
Jombang. Lokasi penelitian di TK ABA perumahan Jombang. Subjek penelitian adalah ibu-ibu yang memiliki anak berumur 6 
tahun yang belajar di TK ABA, jumlah sampel 63 orang. Pengumpulan sampel menggunakan teknik sampling acak. Analisis data 
menggunakan regresi linier dobel dengan p = 0,05 dan Cl = 95%. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi pola pengasuhan, 
semakin tinggi pola kemampuan sosial anak 6 tahun tersebut. Kesimpulan: Secara garis besar semakin tinggi pengasuhan ibu, 
berpengaruh dalam baiknya kemampuan sosial anak 6 tahun, secara tidak langsung pendidikan ibu dan prosesnya secara positif 
berhubungan pada pengasuhan ibu terhadap kemampuan sosial anak.

Kata kunci: pola pengasuhan ibu, anak-anak, keterampilan sosial, dan masa kanak-kanak akhir

ABSTRACT

Late childhood is a period of school age with a primary developmental task is socialization. Children’s skills are an essential factor 
to start and have a positive social relationship with their society. Low social skills can lead to children’s behavior disorder. According 
to a study by Kazdin (in Carr, 2001) it suggests that more than 50% of children 4–5 years of age have shown external behavior disorder 
symptoms which can develop into permanent behavior disorder. The purpose of the study to know the relationship between mothers’ 
parenting style and six years old children’s social skill in Jombang residency. The method that was used in this study was Observational 
Analytic with a cross sectional study design. This study was sited in ABA kindergarten in Jombang residency. The subject of the study 
was mothers who have a child who study at ABA kindergarten in Jombang residency and the child was six years old. The number of 
samples was 63 people. Sample was collected using simple random sampling technique. Data analysis was carried out through analysis 
regression linear double with ρ = 0,05 and CI 95%. The research result showed that in general the higher the mother’s parenting 
pattern the higher the social skills of children of six years old. Conclusion: in general the higher the mother’s parenting resulted in 
good social skills of children of six years old children. Indirectly mothers’ education and profession were positively related to children’s 
social skill through mother’s parenting.

Key words: mothers ‘s parenting pattern, children socials skill, and late childhood

PENDAHULUAN

Masa kanak-kanak akhir (late childhood) merupakan 
masa yang terjadi pada usia 6–12 tahun.1 Periode 
tersebut sesuai dengan masa usia sekolah dengan tugas 
perkembangan utamanya adalah sosialisasi. Menurut 
Erikson (dalam Graha, 2007) perkembangan Psikososial 
pada masa tersebut adalah “Industri versus Rendah diri.” 
Pada masa ini anak mulai berhubungan dengan dunia 
luar dan melihat lingkungan lain seperti sekolah, sikap 
egosentris anak sudah mulai berkurang, mempunyai 
jiwa kompetitif, mulai berkomunikasi dengan temannya 
sehingga mereka bisa membentuk kelompok dan bekerja 
sama.

Seorang anak untuk dapat diterima oleh lingkungan 
sosial, maka anak harus mempunyai kemampuan 
sosialisasi, kemampuan untuk menghayati tugas-tugas 
yang harus diselesaikan sebagai anggota masyarakat. 
Latihan untuk menyesuaikan sosial tersebut harus dimulai 
pada masa balita, karena pengalaman sosial yang dini 
mempunyai peranan yang penting dalam menentukan 
hubungan sosial anak dimasa depan dan pola perilaku 
terhadap orang lain di sekitarnya.2

Keterampilan sosial bagi seorang anak merupakan 
faktor penting untuk memulai dan memiliki hubungan 
sosial yang positif. Lemahnya keterampilan sosial pada 
seorang anak dapat menyebabkan kesulitan dalam 
menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, sehingga 
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menjadi rendah diri, dikucilkan dari pergaulan, cenderung 
berperilaku kurang normatif (anti sosial) bahkan bisa 
lebih ekstrim misalnya gangguan jiwa, kenakalan remaja, 
kriminal dan kekerasan.3,4

Banyak penelitian yang menyatakan bahwa anak 
yang memiliki gangguan perilaku memiliki keterampilan 
sosial yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh 
Kazdin (dalam Carr, 2001) menyatakan bahwa lebih dari 
50% anak usia 4–5 tahun telah menunjukkan beberapa 
symptom gangguan perilaku external yang dapat 
berkembang menjadi gangguan perilaku yang menetap.

Gangguan perilaku merupakan gangguan yang 
bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor 
yang saling berinteraksi, misalnya faktor individu 
(temperamen dan pengaruh hormonal), faktor keluarga 
(pola asuh dan stabilitas keluarga) dan faktor lingkungan 
(kualitas hubungan dengan sebaya). Salah satu penyebab 
interaksi beberapa faktor yang memengaruhi munculnya 
gangguan perilaku adalah rendahnya keterampilan sosial 
anak yaitu kemampuan untuk mengatur emosi dan 
perilakunya untuk menjalin interaksi yang efektif dengan 
orang lain dan lingkungan.5

Bor et al. (2004) menyatakan bahwa penyebab 
terjadinya perilaku anti sosial adalah karakteristik 
anak terutama anak yang mengalami masalah perilaku 
sebelumnya dan anak-anak yang orang tuanya mengalami 
konfl ik atau berganti pasangan.6 Di Indonesia meskipun 
belum ada angka yang pasti, namun dari jumlah anak 
yang terlibat kejahatan hukum dan kenakalan dapat 
diprediksikan bahwa cukup banyak anak mengalami 
gangguan perilaku yang kemungkinan disebabkan karena 
rendahnya keterampilan sosial. Moore (dalam Desvi, 2006) 
menyebutkan bahwa Anak yang mengalami gangguan 
perilaku biasanya memiliki masalah penyesuaian diri 
dengan lingkungan sosial. Kondisi tersebut tidak terlepas 
dari rendahnya keterampilan sosial anak .

Di Jawa Timur hingga 23 Juli 2005 pada lembaga 
pemasyarakatan anak Blitar tercatat sebanyak 107 
penghuni (Dinas Informasi dan komunikasi Pemprov. 
Jatim, 2005). Kejahatan yang mereka lakukan 
bermacam-macam, mulai dari pencurian, pemerasan dan 
pengeroyokan sampai pada penggunaan obat-obatan, 
pemerkosaan dan pembunuhan. Jumlah ini akan semakin 
bertambah setiap tahunnya. Keadaan tersebut seperti 
gunung es dan diduga angka kenakalan dan permasalahan 
sosial lainnya sebenarnya berjumlah 10 kali lipat.6

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama agar 
dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik dan 
mental.2 Baik atau tidaknya proses pertumbuhan dan 
perkembangan anak tergantung pada pengasuhan yang 
diberikan oleh orang tuanya. Perkembangan anak akan 
optimal apabila interaksi sosial sesuai dengan kebutuhan 
anak pada berbagai tahap perkembangannya bahkan sejak 
anak masih dalam kandungan, sedangkan lingkungan 
yang tidak mendukung akan menghambat perkembangan 
anak.7 Pada masa ini peranan orang tua sangat penting 
dan mempunyai pengaruh kuat khususnya pada 

perkembangan sosial anak.8 Tingkah laku, cara dan sikap 
orang tua dalam keluarga akan memengaruhi interaksi 
keluarga dan dapat mengakibatkan ciri-ciri tertentu pada 
perkembangan kepribadian seorang anak.

Oleh karena itu keterampilan sosial harus 
dikembangkan sedini mungkin agar dapat memudahkan 
anak dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan 
berikutnya sehingga anak dapat berkembang secara 
normal dan sehat.4

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik 
observasional dengan waktu pengambilan data secara 
cross sectional. Lokasi penelitian dilakukan di TK 
ABA (Aisyiyah Bustanul Athfal) di wilayah Kabupaten 
Jombang. Teknik Pengambilan sampel adalah simple 
random sampling dengan besar sampel 63 orang yang 
memenuhi kriteria inklusi: 1) Anak yang sekolah di TK 
ABA (Aisyiyah Bustanul Athfal) Kab. Jombang serta 
berusia 6 tahun. 2) Anak dalam keadaan sehat. 3) Anak 
tinggal bersama kedua orang tua. 4) Bertempat tinggal 
di kabupaten Jombang. 5) Bersedia untuk ikut dalam 
penelitian dengan dibuktikan dengan menandatangani 
formulir inform consent.

Pengambilan data penelitian dilakukan dengan 
pengisian kuesioner tentang pola pengasuhan ibu dengan 
keterampilan sosial anak yang sudah dilakukan uji 
validitas dan reabilitas. Data yang diperoleh meliputi 
karakteristik ibu dan anak (jenis kelamin, jumlah 
saudara, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan 
ibu, struktur keluarga, pekerjaan ibu), pola pengasuhan 
ibu (ikatan kasih saying, disiplin, perilaku mendidik, 
kesejahteraan dan perlindungan umum, responsivitas 
dan sensitivitas) serta keterampilan sosial anak. Data 
karakteristik responden diolah dengan menggunakan 
distribusi frekwensi sedangkan pola pengasuhan ibu dan 
keterampilan sosial anak dianalisis dengan menggunakan 
uji regresi liniar ganda yaitu mengetahui hubungan antara 
pola pengasuhan ibu dengan keterampilan sosial anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian 
besar responden berjenis kelamin laki- laki (70%), ibu 
bekerja (59%), status ekonomi keluarga adalah > UMK 
Kabupaten Jombang (81%), pendidikan ibu responden 
adalah tinggi (62%), jumlah saudara responden adalah ≥ 
dari 2 orang (65%) dan bentuk keluarga responden adalah 
bentuk keluarga inti (59%). 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-
rata pola pengasuhan ibu adalah tinggi (75,86%) dan pola 
pengasuhan ibu yang mempunyai nilai rata rata tertinggi 
dari ke enam variabel adalah sensitivitas. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata keterampilan sosial 
anak adalah tinggi.
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Dari hasil analisis regresi linear ganda untuk variabel 
independen yang masuk dalam model regresi adalah 
ikatan kasih sayang, ibu bekerja, responsivitas, dan 
pendidikan ibu. 

Hasil regresi linear sederhana untuk mengetahui 
hubungan antara pola pengasuhan ibu dengan 
keterampilan sosial didapatkan nilai p = 0,00 (p < 0,05)
berarti ada hubungan artinya semakin tinggi pola 
pengasuhan ibu semakin tinggi keterampilan sosial anak

Berdasarkan distribusi jenis kelamin responden 
diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis 
kelamin laki laki (70%). Anak perempuan dan anak 
laki-laki memiliki perbedaan pola interaksi, hal ini 
memengaruhi pula pada keterampilan sosial anak. Dua 
anak yang usianya sama tetapi berjenis kelamin berbeda, 
maka keterampilan sosialnya pada aspek aspek tertentu 
juga berbeda. Pada masa kanak-kanak anak laki-laki lebih 
menyukai permainan yang banyak melibatkan aktivitas 
fi sik dalam berinteraksi dengan sosial. Sedangkan anak 
perempuan lebih menyukai permainan yang lebih bersifat 
pasif dan menetap.9 

Berdasarkan distribusi pekerjaan orang tua di ketahui 
bahwa sebagian besar adalah ibu bekerja (59%). Ibu yang 
bekerja di luar rumah pada zaman yang sudah modern 
saat ini merupakan suatu hal yang biasa dan merupakan 
tuntutan masyarakat yang sudah maju, karena dengan 
bekerja mengurangi kejenuhan di dalam mengurus 
rumah tangga dan dapat menambah penghasilan keluarga 
dan menambah wawasan serta pengetahuan dalam 
pergaulan di dalam masyarakat. Keterkaitan pekerjaan 
orang tua (ibu) dengan keterampilan sosial dapat 
digambarkan dari hasil penelitian dari Liebling (2004) 
yang menyatakan bahwa pada kondisi ibu bekerja di luar 
rumah mengakibatkan waktu bertemu dengan anak akan 
menjadi berkurang, sehingga ibu tidak bisa maksimal 
dalam mendidik dan membimbing anak, sehingga akan 
berpengaruh terhadap keterampilan sosial anak. Menurut 
Gunarsa, (2010) ibu yang terlalu lelah karena pekerjaan 
baik di luar atau di dalam rumahnya menempatkan ibu 
pada suatu kedudukan di mana secara tidak sadar ia 
menjadi tokoh yang kurang sabar dalam menghadapi 
anak-anaknya. Bila interakasi antara ibu dan anak, tidak 
maksimal menyebabkan kurangnya komunikasi, anak 
tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya karena 
ibu terlalu sibuk dengan pekerjaanya 

Berdasarkan distribusi status ekonomi keluarga 
diketahui bahwa sebagian besar status ekonomi keluarga 
dalam penelitian ini lebih dari UMK Jombang (81%). 
Kondisi perekonomian orang tua (keluarga) akan 
berdampak pada sikap interaksi sosial anak. Secara 
umum dapat tergambarkan bahwa anak-anak yang 
memiliki kondisi sosial ekonomi lebih baik maka anak 
akan memiliki kepercayaan yang baik pula, seperti yang 
dikemukakan oleh Zakiah Darajat (1987:87) Anak-
anak orang kaya memiliki berbagai kesempatan untuk 
mengembangkan kemampuan sosialnya pada berbagai 
kesempatan dan kondisi lingkungan yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang pendidikan formal yang 
ditempuh, diketahui bahwa sebagian besar orang tua (ibu) 
mempunyai pendidikan yang tinggi (75%). Penelitian ini 
mendukung penemuan yang dilakukan sebelumnya oleh 
Zevalkink dan Walraven (dalam Nadhiroh, 2008) yang 
menyatakan bahwa pendidikan dapat memengaruhi 
pengasuhan.11 Pendidikan yang tinggi juga dapat 
membuat seseorang menjadi lebih terbuka terhadap 
semua informasi yang ada, termasuk juga informasi 
tentang pola pengasuhan yang baik untuk meningkatkan 
keterampilan sosial anak. Pendidikan orang tua yang 
tinggi atau pengetahuan yang luas maka orang tua dapat 
memahami bagaimana harus memposisikan diri dalam 
tahapan perkembangan anak. Orang tua yang memiliki 
pengetahuan dan pendidikan yang baik maka akan 
mendukung anaknya agar bisa berinteraksi sosial yang 
baik. Pendidikan orang tua juga memengaruhi bagaimana 
anak bersikap dengan lingkungannya. Ketidaktahuan 
orang tua akan kebutuhan anak untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sosialnya tentunya akan membatasi anak 
untuk dapat lebih leluasa melakukan eksplorasi sosial di 
luar lingkungan rumahnya (Desvi, 2000).

Berdasarkan distribusi bentuk keluarga diketahui 
bahwa sebagian besar bentuk keluarga responden dalam 
penelitian ini adalah keluarga inti (59%). Keluarga 
merupakan tempat pertama dan utama bagi anak dalam 
mendapatkan pendidikan. Kepuasan psikis yang diperoleh 
anak dalam keluarga akan sangat menentukan bagaimana 
ia akan bereaksi terhadap lingkungan. Anak-anak yang 
dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis atau 
broken home di mana anak  tidak mendapatkan kepuasan 
psikis yang cukup maka anak akan sulit mengembangkan 
keterampilan sosialnya.4

Berdasarkan distribusi jumlah saudara diketahui bahwa 
sebagian besar responden mempunyai jumlah saudara ≥ 2 
orang (65%). Semakin banyak saudara kandung di rumah 
semakin banyak anak belajar berinteraksi sosial dengan 
anggota keluarganya. Menurut Downey and Condrom 
(dalam Mulder, 2008) menyatakan bahwa keterampilan 
sosial dan interpersonal anak mempunyai pengaruh positif 
melalui interaksi dengan saudara kandung di rumah 
dan keterampilan itu menjadi lebih berguna saat berada 
di luar rumah.12 Dari hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa para guru menilai siswa yang mempunyai satu 
saudara kandung mempunyai keterampilan interpersonal 
lebih baik dibandingkan yang tidak mempunyai saudara 
kandung. Sejumlah studi tentang penyesuaian sosial 
juga telah membuktikan bahwa Hubungan pribadi di 
lingkungan rumah berupa hubungan antarara ayah dan 
ibu , anak dengan saudaranya dan anak dengan orang tua 
mempunyai pengaruh yang sangat kuat.13 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata rata 
pola pengasuhan ibu pada subvariabel sensitivitas adalah 
tinggi (81,29%). Menurut Mowder (2005) menyatakan 
bahwa Sensitivitas tinggi menunjukkan kemampuan orang 
tua untuk melihat apa yang sedang dikomunikasikan dan 
mencocokkan respon orang tua dengan kebutuhan anak.14
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan 
sosial anak usia 6 tahun di TK ABA tinggi (75,13%). 
Keterampilan sosial anak merupakan cara anak dalam 
melakukan interaksi, baik dalam hal bertingkah laku 
maupun dalam hal berkomunikasi dengan orang lain.

Proses pembentukan keterampilan sosial tersebut 
tidaklah lepas dari pengaruh keluarga, sekolah, dan 
masyarakat. Seorang anak memulai kehidupan sosialnya 
di sekolah yang pertama ia masuki. Di sekolah inilah 
anak akan belajar bagaimana berhubungan dengan orang 
lain, membina hubungan dengan kelompok, maupun 
berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri 
sebagai individu.4

Pada analisis regresi linear sederhana secara 
keseluruhan pola pengasuhan ibu berhubungan dengan 
keterampilan sosial anak, yang dibuktikan dengan nilai 
ρ = 0,00 di mana nilai ρ < 0,05. Penemuan tersebut 
menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Chen 
et al, 1997; Flory, 1999; Taamu, 2004; Aunola & Nurmi, 
2005; Nelson et al, 2006 dan Baumrind dalam Yusuf, 
2006) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara 
pola asuh orang tua dengan perilaku anak baik secara 
emosional, sosial, dan intelektual.

Dalam pengasuhan lingkungan pertama yang 
berhubungan dengan anak adalah orang tuanya. Anak 
tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan 
orang tuanya. Oleh karena itu orang tua merupakan 
dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak. Melalui 
orang tua, anak beradaptasi dengan lingkungannya untuk 
mengenal dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup 
yang berlaku dilingkungannya (UNICEF, 2009).

Dari hasil penelitian terlihat terlihat bahwa pola 
pengasuhan ibu yang paling dominan yang memengaruhi 
keterampilan sosial anak adalah ikatan kasih sayang. 

Anak yang diasuh dengan kasih sayang akan 
memiliki ikatan kasih sayang yang kuat dengan ibunya 
(emotional bonding) sehingga cenderung menjadi anak 
yang patuh dibandingkan dengan anak yang lemah ikatan 
emosionalnya (Saputro, 2008). Hal ini memperlihatkan 
pengasuhan stimulasi psikososial yang diberikan ibu 
kepada anak tetap memberikan pengaruh positif pada 
perkembangan fi sik dan motorik anak.15

KESIMPULAN

Secara keseluruhan ada hubungan antara pola 
pengasuhan ibu dengan keetrampilan sosial anak artinya 
semakin tinggi pola pengasuhan ibu semakin tinggi 
keterampilan sosial anak. Pendidikan dan pekerjaan 
ibu secara tidak langsung berhubungan positif dengan 
keterampilan sosial anak melalui pengasuhan ibu.
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Pengaruh Sertifikat Penyuluhan (SP) terhadap Mutu Makanan 
dari Industri Makanan di Kabupaten Ponorogo

(Influence of Sertifikat Penyuluhan/SP for the Quality of Food from the Food 
Industry in Ponorogo District)

Ike Sureni
Akademi Kebidanan Harapan Mulya Ponorogo

ABSTRAK

Makanan dan minuman merupakan bagian penting dari pangan untuk memenuhi zat gizi. Studi pendahuluan secara kualitatif 
di Ponorogo menunjukkan bahwa SP disalahartikan sebagai surat ijin mendirikan industri makanan dari Dinas Kesehatan. Dalam 
penyuluhan makanan tersebut belum ada evaluasi efektivitas dan efi siensi penyuluhan tersebut. Sehingga perlu dilakukan penelitian 
mengenai pengaruh SP terhadap mutu makanan. Tujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas makanan dari industri yang mempunyai 
SP dan tidak SP serta pengaruh kepemilikan SP terhadap mutu makanan di kabupaten Ponorogo. Jenis Penelitian ini Kuasi Eksperimen 
dengan rancangan Non Equivalent Control Group Design. Penelitian dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 
Kabupaten Ponorogo dengan mengambil sampel makanan dari 30 industri makanan yang ber SP dan 30 yang belum ber SP yang ada 
di kabupaten Ponorogo. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei sampai 31 Oktober 2010. Analisis data dengan menggunakan 
uji T tidak berpasangan dan uji regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara industri makanan yang 
sudah mempunyai SP dan belum, serta ada pengaruh SP terhadap kualitas makanan; kualitas makanan yang mempunyai SP lebih baik 
daripada yang belum mempunyai SP. Oleh karena itu perlu peningkatan sosialisasi supaya industri makanan mengikuti pelatihan dan 
memperoleh SP.

Kata kunci: sertifi kat penyuluhan, kualitas makanan, industri makanan

ABSTRACT

Food and beverages are an important part of food to meet nutrient. Qualitatively in preliminary studies indicate that SP Ponorogo 
misinterpreted as establising a permit from the local health food industry. The extension of food has been no evaluation of the 
effectiveness and effi ciency of education is so necessary to study about the effect of SP on the quality of food. Aim to fi nd differences in 
the quality of the food industry has not anf infl uence of SP and SP ownership for the quality od food in the Ponorogo district. This type 
of quasi-experimental studies with non-equivalent control group design. Health research conducted in the laboratory area (Labkesda) 
by taking samples of food from the industry has 30 SP and 30 SP who had not SP. Research from May 1 until October 31, 2010. Data 
analysis with unpaired T test and linear regression test. The results showed that there is a difference between the food industry that 
already has not been as well as SP and no SP ownership infl uence on the quality of food, quality food that has the SP is better than not 
having the SP. So we need to increase socialization training to get the SP.

Key words: sertifi kat penyuluhan, food quality, food industry  

PENDAHULUAN

Makanan dan minuman merupakan bagian dari 
pangan yang penting untuk memenuhi zat gizi dan 
mempertahankan kehidupan setiap hari. Dalam Undang-
Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1996 tentang 
pangan menyebutkan bahwa makanan adalah bagian dari 
pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber 
hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah dan 
diperuntukkan sebagai makanan atau minuman kansumsi 
manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku 
pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses 
penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan 
minuman.5

Hasil penelitian analisis mikrobiologik beberapa jenis 
makanan jajanan mobil toko di DKI Jakarta menunjukkan 
bahwa 48% mengandung V.cholera dan 16% E.coli 

yang berarti makanan terkontaminasi kuman patogen 
yang sangat membahayakan kesehatan. Kontaminasi 
tersebut dipengaruhi cara menempatkan makanan, 
alat menempatkan makanan, tempat penyajian, tempat 
penyimpanan makanan dan pencucian alat.1

Untuk menjaga mutu makanan tersebut, maka 
diperlukan hygiene sanitasi mulai dari pemilihan bahan 
baku, pengolahan, penyajian dan transportasi. Oleh sebab 
itu dilakukan penyuluhan kepada produsen makanan 
oleh instansi kesehatan. Sebagai bukti telah mengikuti 
penyuluhan, produsen makanan memperoleh Sertifi kat 
Penyuluhan (SP). Studi pendahuluan secara kualitatif 
di Ponorogo menunjukkan bahwa SP disalahartikan 
pengusaha sebagai surat ijin mendirikan industri makanan 
dari Dinas Kesehatan yang menjamin bahwa makanan 
minuman dijamin kesehatannya. Dalam penyuluhan 
makanan tersebut belum ada evaluasi efektivitas dan 
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efi siensi penyuluhan tersebut. Sehingga perlu dilakukan 
penelitian mengenai pengaruh SP terhadap mutu 
makanan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengidentifi kasi 
Kepemilikan SP, 2) Menganalisis kualitas makanan 
yang ber SP dan tidak ber SP, 3) Menganalisis pengaruh 
SP terhadap mutu makanan dari industri makanan di 
Kabupaten Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kuasi 
Eksperimen dengan rancangan NonEquivalent Control 
Group Design. Penelitian dilakukan di Laboratorium 
Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Ponorogo 
dengan mengambil sampel makanan dari industri 
makanan kecil yang ada di Kota Ponorogo. Penelitian 
dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei–31 Oktober 2010.

Subjek penelitian ialah makanan dari industri 
makanan yang memperoleh SP dan industri makanan 
yang tidak memperoleh SP. Jumlah subjek penelitian 
ialah 30 makanan yang memperoleh SP dan 30 makanan 
yang tidak memperoleh SP.

Variabel penelitian: Variabel Dependent yaitu: 
mutu makanan dan Variabel Independent yaitu: 
Sertifi kat Penyuluhan (SP). Alat ukur yang digunakan 
dalam penelitian ini ialah pemeriksaan bakteriologis, 
pemeriksaan formalin, pemeriksaan boraks dan 
pemeriksaan zat warna yang dilakukan di laboratorium.

Analisis data dengan menggunakan 1) Uji T tidak
berpasangan untuk mengetahui perbedaan hasil 
pemeriksaan laboratorium antara kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol dan 2) Uji regresi linier untuk 
mengetahui pengaruh SP terhadap kualitas makanan

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ponorogo, 
Siman, Slahung dan Jetis. Jumlah industri makanan 
minuman yang diteliti sebanyak 38 buah dengan jumlah 
sampel 60. Kualitas minuman disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 ada 6 (10%) produk minuman yang tidak ber-
SP tidak memenuhi syarat kesehatan. Kualitas makanan 
basah dan kering dengan 3 kriteria disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 ada 7 (11,7%) produk makanan yang tidak ber-
SP tidak memenuhi syarat kesehatan. Kualitas makanan 
basah dan kering dengan 4 kriteria disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 ada 6 (10%) produk tidak ber-SP tidak 
memenuhi syarat. Kualitas makanan basah dan kering 
dengan 5 kriteria disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 makanan tidak ber-SP sejumlah 4 (6,7%) yang 
tidak memenuhi syarat kesehatan. Kualitas makanan juga 
ditentukan oleh ada tidaknya kadar borax dalam makanan 
tersebut seperti disajikan pada Tabel 5

Tabel 5, makanan ber-SP (3,3%) dan 1,7% tidak ber 
SP tidak mengandung borax. Untuk makanan tertentu 
dimasukkan dalam kriteria tertentu dalam Tabel 6.

Tabel 6 ada 1 (1,7%) industri makanan yang tanpa 
SP yang memenuhi syarat makanan bermutu. Kualitas 
makanan yang lainnya dikelompokkan dalam Tabel 7.

Tabel 7 menunjukkan bahwa 2 (3,3%) makanan yang 
tidak ber-SP tidak memenuhi syarat. Perbandingan antara 
kualias makanan yang ber SP dan tidak ber-SP tercantum 
pada Tabel 8.

Tabel 1. Kualitas minuman industri makanan ber-SP dan tidak ber-SP

No Nama Minuman Angka Kuman Coliform Pewarna sintesis Keterangan
1. Bubuk minuman sari temulawak 70 kol/g < 3 Apm/g Negatif SP

MS
2. Bubuk minuman sari jahe 30 kol/g < 3 Apm/g Negatif SP

MS
3. Dawet aneka rasa 25 × 107 kol/g < 3 Apm/g Negatif SP

TMS
4. Susu Kedelai > 105 kol/ml 93 Apm/ml Negatif SP

TMS
5. Es the 2 × 105 kol/ml 23 Apm/ml Negatif Non SP

TMS
6. Es dawet gempol 1 × 105 kol/g > 290 Apm/g Negatif Non SP

TMS
7. Es teller 14 × 105 kol/g > 290 Apm/g Negatif Non SP

TMS
8. Es oyen 1 × 105 kol/g > 290 Apm/g Negatif Non SP

TMS
9. Cendol dawet 1 × 105 kol/g > 290 Apm/g Negatif Non SP

TMS
10. Jus apel 54 × 105 kol/g > 290 Apm/g Negatif Non SP

TMS
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Tabel 2. Kualitas makanan basah dan kering dengan 3 kriteria

No Nama Makanan Angka Kuman E. Coli Kapang/ Kamir Ket
1. Jenang beras A 1 × 105 kol/g < 3 Apm/g 10 kol/g SP

TMS
2. Jenang ketan 4×102 kol/g < 3 Apm/g 20 kol/g SP

MS

3. Salak ketan A 48 × 101 kol/g 4 Apm/g 50 kol/g SP
TMS

4. Madu mongso A < 10 kol/g < 3 Apm/g < 10 kol/g SP
MS

5. Lombokan A 90 kol/g < 3 Apm/g 50 kol/g SP
MS

6. Roti hati 5 × 102 kol/g < 3 Apm/g 3 × 102 kol/g SP
MS

7. Madu mongso B 90 kol/g < 3 Apm/g 110 kol/g SP
TMS

8. Makaroni goring A 120 kol/g < 3 Apm/g 110 kol/g SP
MS

9. Madu mongso C 2 × 102 kol/g < 3 Apm/g 480 kol/g SP
TMS

10. Tempe kripik A 2 × 104 kol/g < 3 Apm/g 10 kol/g SP
MS

11. Tempe kripik B 3 × 104 kol/g < 3 Apm/g 10 kol/g SP
MS

12. Tempe kripik C 1 × 106 kol/g 6 Apm/g < 10 kol/g Non SP
TMS

13. Marning 17 × 106 kol/g <3 Apm/g < 10 kol/g Non SP
TMS

14. Jenang beras B 1 × 106 kol/g <3 Apm/g 14 × 104 kol/g Non SP
TMS

15. Salak ketan B 16 × 106 kol/g < 3 Apm/g 9 × 104 kol/g Non SP
TMS

16. Madu mongso D > 106 kol/g < 3 Apm/g < 10 kol/g Non SP
TMS

17. Lombokan B 3 × 102 kol/g 6 Apm/g < 10 kol/g Non SP
TMS

18. Makaroni goreng B > 107 kol/g < 3 Apm/g < 10 kol/g Non SP
TMS

Tabel 3. Kualitas makanan basah dan kering dengan 4 kriteria

No Nama Makanan Angka Kuman Coliform E Coli Kapang/Pewarna Ket
1. Pastel goring 130 kol/g 9 Apm/g 4 Apm/g 110 kol/g SP

TMS
2. Stick Keju 2 × 102kol/g < 3 Apm/g < 3 Apm/g 30 kol/g SP

MS
3. Nasi goring 7 × 104kol/g 150 Apm/g 150 Apm/g Negatif Non SP

TMS
4. Tawonan A 4 × 106kol/g < 3 Apm/g < 3 Apm/g 40 kol/g SP

TMS
5. Tawonan B 9 × 106kol/g < 3 Apm/g < 3 Apm/g 10 kol/g Non SP

TMS
6. Sus Isi Rogut 1 × 107kol/g > 290 Apm/g 4 Apm/g 12 × 104kol/g SP

TMS
7. Bikang 1 × 107kol/g < 3 Apm/g < 3 Apm/g 200 kol/g Non SP

TMS
8. Pukis 1 × 107kol/g 4 Apm/g < 3 Apm/g < 10 kol/g Non SP

TMS
9. Stik Udang Telur > 107kol/g 3 Apm/g 3 Apm/g < 10 kol/g Non SP

TMS
10. Roti Bolu 24 × 107kol/g  - < 3 Apm/g < 10 kol/g dan negative Non SP

TMS
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Tabel 4. Kualitas makanan basah dan kering dengan 5 kriteria 

No Nama Makanan Angka Kuman Coliform E Coli Kapang/Kamir Pewarna Ket
1. Cheese Pai 3 × 102kol/g < 3 Apm/g < 3 Apm/g 6 × 103 kol/g Negatif SP

TMS
2. Coco Crunch 4 × 102kol/g < 3 Apm/g < 3 Apm/g 6 × 102 kol/g Negatif SP

TMS
3. Coco Crunh 13 × 107kol/g 13 Apm/g 13 Apm/g < 10 kol/g Negatif Non SP

TMS
4. Cheese Corn < 10 kol/g < 3 Apm/g < 3 Apm/g 3 × 102 kol/g Negatif SP

MS
5. Nastar A 15 × 103 kol/g < 3 Apm/g < 3 Apm/g 76 × 101 kol/g Negatif SP

TMS
6. Nastar B > 104 kol/g 13 Apm/g 13 Apm/g 20 kol/g Negatif Non SP

TMS
7. Keringan Kacang 40 kol/g < 3 Apm/g < 3 Apm/g 70 kol/g Negatif SP

MS
8. Bola-bola coklat 3 × 102 kol/g < 3 Apm/g < 3 Apm/g 600 kol/g Negatif SP

TMS
9. Kastengel 3 × 102 kol/g < 3 Apm/g < 3 Apm/g 4 × 102 kol/g Negatif SP

MS
10. Manisan 

belimbing
90 kol/g < 3 Apm/g < 3 Apm/g 20 kol/g Negatif SP

MS
11 Roti Kacang 15 × 105 kol/g < 3 Apm/g < 3 Apm/g < 10 kol/g Negatif Non SP

TMS
12. Manisan Cerry > 106 kol/g < 3 Apm/g < 3 Apm/g < 10 kol/g Negatif Non SP

TMS

Tabel 5. Kadar borax dalam makanan

No Nama Makanan Angka Kuman E Coli Borax Kapang/Kamir Pewarna/Formalin Ket

1. Marning telur 90 kol/g < 3 Apm/g Negatif 20 kol/g Negatif SP
MS

2. Krupuk rambak kulit  -  - Negatif 1 × 102 kol/g Formalin negatif SP
MS

3. Krupuk rambak kulit - - Negatif < 10 kol/g Formalin negatif Non SP
MS

Tabel 6. Kualitas makanan mie ayam, bakso dan mie bakso

No Nama Makanan Angka Kuman E. Coli/Coliform Kapan/Kamir Borax Formalin Pewarna Ket

1. Mie Ayam 1 × 107 kol/g < 3 Apm/g
< 3 Apm/g

< 10 kol/g Negatif Negatif Negatif Non SP
TMS

2. Bakso 15 × 106 kol/g < 3 Apm/g
< 3 Apm/g

 - Negatif Negatif - Non SP
TMS

3. Mie Bakso 8 × 104 kol/g < 3 Apm/g
< 3 Apm/g

 - Negatif Negatif  - Non SP
MS

Tabel 7. Kualitas makanan yang dikelompokkan tertentu

No Nama Makanan Angka Kuman Coliform E Coli Kapang Ket
1. Cimol bandung 1 × 107 kol/g > 290 Apm/g  - 7 × 102 kol/g Non SP

TMS
2. Kacang oven A  -  - < 6 Apm/g < 10 kol/g Non SP

MS
3. Kacang oven B  -  - < 3 Apm/g 290 kol/g SP

MS
4. Makaroni mentah 40 kol/g  - < 3 Apm/g 3 × 103 kol/g SP

MS
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Tabel 8. Crosstab kepemilikan SP dengan kualitas 
makanan

kualitas makanan sampel
TotalMS = memenuhi 

syarat
TMS = tidak 

memenuhi syarat

SP 18 12 30

tidak berSP  3 27 30

Total 21 39 60

Tabel 8 bahwa industri makanan yang mempunyai SP 
dan memenuhi syarat kesehatan sebesar 18 (30%), dan 
tidak memenuhi syarat sebesar 12 (20%) serta industri 
makanan yang tidak ber SP tetapi memenuhi syarat 
sebesar 3 (5%) dan 45% industri yang tidak ber-SP tidak 
memenuhi syarat kesehatan.

Dari hasil analisis makanan dilakukan uji statistik 
dengan uji t test tidak berpasangan menunjukkan bahwa 
nilai p = 0,000 yang berarti < 0,05 yang mengandung 
makna bahwa ada perbedaan kualitas makanan 
berdasarkan hasil laboratorium antara makanan yang 
ber-SP dan tidak ber-SP. Untuk menguji pengaruh SP 
terhadap kualitas makanan dilakukan uji regresi linier 
seperti di bawah ini:

Model Summary

Model R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error of 
the Estimate

1 .524(a) .275 .262 .413

a Predictors: (Constant), yang punya sertifi kat penyuluhan

Angka R square sebesar 0,275 menunjukkan bahwa 
27,5% variabel kualitas makanan bisa dijelaskan oleh 
kepemilikan SP dan sisanya sebesar 72,5% dijelaskan 
oleh variabel lain.

ANOVA(b)

Model  
Sum of 
Squares

Df
Mean 
Square

F Sig.

1 Regression  3.750  1 3.750 21.970 .000(a)

 Residual  9.900 58  .171   

 Total 13.650 59    

a Predictors: (Constant), yang punya sertifi kat penyuluhan

b Dependent Variable: kualitas makanan sampel

Nilai F hitung sebesar 21,970 dengan tingkat 
signifi kansi sebesar 0,000 bahwa ada pengaruh antara 
kepemilikan SP dengan kualitas makanan karena p < 0,05.

Coeffi cients(a)

Model  
Unstandardized 

Coeffi cients
Standardized 
Coeffi cients T Sig.

B Std. Error Beta

1
 

(Constant) .900 .169  5.336 .000

Yang punya 
sertifi kat 
penyuluhan

.500 .107 .524 4.687 .000

a Dependent Variable: kualitas makanan sampel

Koefisien digunakan untuk menggambarkan 
persamaan regresi bahwa Y = 0,900 + 0,500 X yang 
artinya bahwa konstanta sebesar 0,900 bahwa jika tidak 
ada SP maka kualitas makanan akan turun sebesar 0,900 
dan koefi sien regresi sebesar 0,500 artinya bahwa setiap 
penambahan 1 industri makanan yang mempunyai SP 
akan meningkatkan kualitas makanan sebesr 0,500.

PEMBAHASAN

Identifi kasi Kepemilikan SP

Industri makanan yang sudah mempunyai SP 
sekitar 40% dari semua industri makanan di Kabupaten 
Ponorogo. Pengetahuan, sikap dan perilaku industri 
makanan yang sudah mempunyai SP berbeda dengan 
yang belum mempunyai SP sehingga akan memengaruhi 
pengolahan makanan dan kualitas makanan. Sampel 
yang telah mempunyai SP sebanyak 30 dan yang tidak 
mempunyai SP 30 industri. Kualitas Makanan yang 
dianalisis jenis makanan kering dan basah. Untuk 
makanan basah ada 15 jenis makanan. Dan untuk 
makanan kering ada 20 jenis. 

Kualitas Makanan dari Industri Mempunyai SP dan Belum 
Mempunyai SP 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minuman yang 
ber-SP dan Memenuhi Syarat (MS) ialah bubuk minuman 
sari temulawak dan bubuk minuman sari jahe. Makanan 
basah dan kering dengan 3 kriteria (angka kuman, E.Coli 
dan Kapang) yang mempunyai SP dan memenuhi syarat 
ialah jenang ketan, madu mongso A, Lombokan A, Roti 
Hati, Makaroni goreng A, tempe kripik A dan tempe 
kripik B. Kualitas makanan dengan 4 kriteria (angka 
kuman, coliform, E.Coli dan kapang) yang mempunyai 
SP dan memenuhi syarat hanya stick keju. Sedangkan 
makanan dengan 5 kriteria (angka kuman, coliform, 
E.Coli, kapang dan pewarna) yang mempunyai SP dan 
memenuhi syarat ialah cheese corn, keringan kacang, 
kastengel dan manisan belimbing. Krupuk rambak yang 
mempunyai SP dan tidak ber-SP telah memenuhi syarat. 
Makann mie ayam, bakso dan mie bakso semua tidak 
mempunyai SP dan yang memenuhi syarat hanya mie 
bakso serta makanan yang dikelompokkan tertentu yang 
mempunyai SP dan memenuhi syarat yaitu kacang oven 
B dan makaroni mentah sedangkan hanya kacang oven 
A yang tidak mempunyai SP tetapi memenuhi syarat 
kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri 
makanan yang ber-SP mempunyai kecenderungan 
menghasilkan makanan atau minuman dengan mutu 
yang sesuai standart (batas syarat kandungan yang 
diperbolehkan). Tidak disangsikan bahwa keamanan 
pangan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan 
untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat karena 
setiap orang punya hak untuk hidup sehat oleh karena 
itu makanan yang beredar dalam perdagangan wajib 
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memenuhi kaidah aman bagi konsumennya. Hal itu akan 
berimplikasi pada negara karena dengan SDM (Sumber 
Daya Manusia) yang lemah, sakit-sakitan dan akibat 
racun yang tersimpan akan menyebabkan tidak produktif 
dan akan melemahkan perekonomian Indonesia.2

Pengaruh SP terhadap Mutu Makanan dari Industri 
Makanan

Dalam penyuluhan untuk industri pangan rumah 
tangga diberikan bekal Cara Produksi Pangan yang Baik 
(CPPB) yang memuat materi lingkungan produksi, lokasi 
Industri Rumah Tangga (IRT), lingkungan, bangunan 
dan fasilitas IRT, ruang produksi, peralatan produksi, 
suplai air, fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi, 
pengendalian hama, kesehatan dan higiene karyawan, 
pengendalian proses, label pangan, penyimpanan, 
penanggung jawab, penarikan produk, pencatatan dan 
dokumentasi serta pelatihan karyawan.4

Sertifi kat Penyuluhan (SP) merupakan tanda bahwa 
industri makanan telah mengikuti penyuluhan keamanan 
pangan yang menjelaskan tentang pengertian kemanan 
pangan, faktor-faktor yang memengaruhi kemanan 
pangan, dampak keamanan pangan terhadap status gizi 
dan perkembangan SDM, pengendalian kontaminasi 
pangan, analisis bahaya pangan, macam-macam bahaya 
(mikrobiologis, biologi, infeksi bakteri, bahaya kimia, 
fisik) dan cara menanggulanginya. Selain itu diberi 
penjelasan juga mengenai pengemasan, bahan tambahan 
pangan dan pengembangan usaha. 

Menurut Ika Aditama Sakti (2002), bahwa 
kepemilikan sertifi kat penyuluhan keamanan pangan bagi 
setiap industri pangan rumah tangga menunjukkan bahwa 
penanggung jawab industri tersebut telah mengikuti 
penyuluhan keamanan pangan dan telah menerapkan 
higiene pengolahan pangan dalam proses produksinya.

Mengacu pada hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ada perbedaan kualitas makanan yang mempunyai SP 
dan tidak mempunyai SP (p = 0,000) serta ada pengaruh 

kepemilikan SP terhadap kualitas makanan dengan nilai 
p = 0,000 karena setelah industri makanan mendapat 
SP berarti pemilik industri tersebut telah mendapat 
penyuluhan berarti mempunyai pengetahuan yang baik 
dan sikap mendukung terhadap upaya higiens sanitasi 
makanan minuman yang sehat dan berusaha untuk 
melaksanakan materi penyuluhan tersebut.

KESIMPULAN

(1) Sertifi kat Penyuluhan sangat diperlukan supaya 
industri makanan dapat mempunyai pengetahuan, 
sikap dan perilaku yang positip dalam menjaga kualitas 
makanan, (2) Kualitas makanan dari industri Rumah 
Tangga yang mempunyai SP cenderung lebih baik 
daripada yang tidak mempunyai SP serta (3) Ada 
pengaruh antara kepemilikan SP terhadap mutu makanan 
dari industri makanan di Kabupaten Ponorogo.
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