
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



JURNAL 
ILMU KESEHATAN 

 
 

Terbit minimal 2 kali dalam setahun bulan Mei dan September, berisi tulisan yang 
diangkat dari hasil penelitian dan kajian analisis kritis dibidang ilmu kesehatan 

 
 
 

JUDUL  JURNAL : 

Jurnal Kesehatan 

AIPTINAKES JATIM 

 

 

JUMLAH  ARTIKEL 

8-10 Artikel yang terdiri dari: 

Artikel dan Penelitian. 

 

 

JUMLAH HALAMAN : 

93  halaman (masing-masing 

artikel maximum 10 halaman) 

 

 

FREKUENSI TERBIT: 

6  bulan sekali (kwartal) 

 

 

MUIAI DITERBITKAN: 

September 2011 (edisi perdana)   

Cetakan sekarang: 

No. Terbitan: Volume 7, Nomor 1, 

Mei 2015  

 

ALAMAT  REDAKSI: 

Stikes Hang Tuah Surabaya, 

JL. Gadung No. 1 Surabaya 

 

 

KEPENGURUSAN: 

Pelindung/Penasehat : 

Ketua AIPTINAKES JATIM 

 

 

Penanggung Jawab: 

AIPTINAKES Korwil Surabaya 

Ketua Dewan Redaksi: 

Setiadi , MKep 

Dewan Redaksi: 

1. Dwi Priyantini, Skep.,Ns 

2. Antonius Catur S., Mkep., Ns 

 

 

Telepon/fax: (031)8411721. 

Email : setiadiadi15@yahoo.co.id 

Web site:  

http: adysetiadi.wordpress.com 

 
 
 

i 

mailto:setiadiadi15@yahoo.co.id


DAFTAR ISI  

cover dalam i 

daftar isi ii 

kata sambutan iii 

sekapur siri iv 

1. Latihan Senam Kaki Meningkatkan Kadar Sao2 Perfusi Perifer Ekstremitas Bawah 

Pada Penderita Dm (Cicilia Wahju D., Magdalena Astrid, Petronela P. R) 

1 

2. Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dengan Keikutsertaan Iva Test   Di 
Puskesmas Siwalankerto  Surabaya (Ns. Dini Mei Widayanti, M.Kep; Mamik 
Parlina) 

9 

3. Faktor Risiko Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (Studi Unit Program KIA di 
Puskesmas Kulisusu Kabupaten Buton Utara) ; Event Risk Factors In Low Birth Weight 
Infants (Studies Unit at the Health Center Program Kulisusu KIA North Buton) : Mashur 

20 

4. Efisiensi Instalasi Gizi Rumah Sakit PHC Surabaya Dengan Metode Data 
Envelopment Analysis (Efficiency of Nutrition Division of PHC Hospital Surabaya Using 

Data Envelopment Analysis) : Yanita Setyaningrum 

30 

5. Upaya Menurunkan Angka Drop-Out K4 Pemeriksaan Anc (Antenatal Care) 
Berdasarkan Faktor Ibu Hamil, Komunikasi Terapetik Dan Komunikasi Interaktif Di 
Puskesmas Kabupaten Lombok Tengah (Efforts To Reduce Rate Drop-Out 
Inspection K4 Antenatal Care Factor Based On Pregnant Women, Therapeutic 
Communication And Interactive Communication In Health Central Lombok) : 
Chotimatul Husna 

43 

6. Kesiapan Puskesmas Kota Surabaya Dalam Penatalaksanaan 144 Penyakit Yang Dapat 
Diselesaikan Secara Tuntas Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Any Juliharti) 

54 

7. Analisis Kebiasaan Makan Usia Muda Pada Lansia Yang Menderita Hipertensi Di 
Ruang Dahlia Ii Rsud Ngudi Waluyo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar (Setiadi;  
Erma Eka Agustina) 

76 

8. Efektifitas Speech Therapy Terhadap Peningkatan Kemampuan Berbahasa Pada Anak 
Tuna Rungu Di Tk Luar Biasa Karya Mulia Surabaya (Dwi Priyantini; Meutia Cahaya 
Ayudani) 

86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii 



KATA SAMBUTAN 
 
 
Puji syukur ke hadirat Tuhan Allah SWT, karena berkat pimpinan dan ridhonya 

sehingga  Jurnal Kesehatan Volume 7  Nomer  1 bulan mei tahun 2015  ini telah 

diterbitkan. 

 

Jurnal ini disusun untuk memfasilitasi karya inovatif dosen di seluruh jawa timur 

untuk dipublikasikan secara regional dalam wilayah Jawa Timur. Jurnal ini, berisikan 

informasi yang meliputi dunia Kesehatan yang dipaparkan sebagai hasil studi 

lapangan maupun studi literatur. 

 

Jumal ini diharapkan dapat digunakan dan memberikan banyak manfaat bagi para 

pembaca, untuk peningkatan wawasan di bidang llmu kesehatan  

 

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik mengolah dan 

menyunting sehingga jurnal ini dapat disusun dan diterbitkan dengan baik,  kami 

haturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kritik dan 

saran yang membangan sangat kami harapkan untuk kemajuan Jurnal ini di masa 

yang akan datang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Surabaya, 13 Mei 2015 

 
KETUA AIPTINAKES SURABAYA, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

iii 



Sekapur Sirih dari Redaksi 
 
 
Puji syukur patut kami panjatkan Allah SWT untuk segala kebaikan yang telah Ia 
perbuat bagi kami sehingga Jurnal Kesehatan Volume 7 Nomer 1  bulan Mei Tahun 
2015 ini dapat diterbitkan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada 
sahabat-sahabat kami Dosen Kesehatan yang sudah dengan suka rela mengirimkan 
tulisan ilmiah berupa penelitian, maupun artikel untuk dapat disajikan dalam Jurnal 
ini. 
 
Di tengah kesibukan redaksi dalam menjalankan tugas masih tersisih waktu untuk 
menyelesaikan sebuah "proyek" mewujudkan impian, Memang tidak mudah untuk 
memulai sesuatu, dimana budaya menulis belum begitu kental di kalangan akademisi. 
Perlahan namun tersendat adalah istilah yang patut kami cuplik sebagai ungkapan 
betapa susahnya merealisasikan sebuah terbitan ilmiah. 
 
Tentu, sesuatu hal yang baru dimulai adalah jauh dari sempurna. Apabila pembaca 
mendapati begitu banyak kekurangan, kesalahan dan ketidak tepatan baik mulai dari 
teknis penulisan, materi maupun penyuntingan, mohon dimaafkan dan mohon 
koreksi disampaikan kepada kami. Kami merentangkan tangan untuk menerima 
semua masukan demi kesempumaan terbitan Jurnal  Kesehatan Nomer berikutnya. 
 
Semoga terbitan Jurnal Kesehatan Volume 7 Nomer 1 bulan mei tahun 2015,  ini 
merupakan langkah awal untuk sebuah kemajuan di Pendidikan Kesehatan. Semoga 
pada terbitan berikutnya kami dapat menyajikan tulisan ilmiah yang lebih baik  lebih 
bermutu dan memenuhi harapan para pembaca. Di sisi lain, kami ingin menghimbau 
kepada sahabat-sahabat kami para dosen untuk memberanikan diri menulis karya  
ilmiah agar dapat diterbitkan pada Jural Kesehatan selanjutnya. Akhir kata, kami 
ingin menitipkan sebuah moto: “MARI MENULIS". 
 
 
 
 
 
Surabaya,  13 Mei 2015 
 
Dewan Redaksi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

iv 



LATIHAN SENAM KAKI MENINGKATKAN KADAR SaO2  
PERFUSI PERIFER EKSTREMITAS BAWAH PADA PENDERITA DM 

 
 Cicilia Wahju D., Magdalena Astrid, Petronela P. R 
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Abstract: Diabetic foot is leg abnormalities that caused by uncontrolled diabetes mellitus. 
Lack of blood supply in diabetic foot causes reduced oxygen pressure. Foot exercise stimulates 
circulation that carries oxygen. The general purpose of this research is to analyze the influence 
of foot exercise on SaO2 value of diabetics pheripheral lower extremity at Persadia Puskesmas 
Pakis. Research using the One-Group Pretest-Posttest Design. Independent variable is foot 
exercise, dependent variable is lower extremity pheripheral SaO2. Total respondent are 32 was 
taken using consecutive sampling with inclusion criteria is client who are diagnosed Diabetes 
Mellitus by a doctor. The instrument used is pulse oximetry to measure SaO2 before and after 
exercise. Descriptive statistical analysis of the percentage proportion obtained before exercise 
nearly 20% of respondents SaO2 value < 95% and after exercise 91% respondents SaO2 

value ≥ 95%. Paired t-Test result’s  obtained ρ = 0,000 < α = 0,05, it means there is an 
influence of foot exercise on lower extremity pheripheral SaO2 value in diabetics. Based on this 
research, to maintain foot health and preventing diabetic foot, we suggest to Persadia 
Puskesmas Pakis to make foot exercise as a regular program.  
 

Key: Foot Exercise, SaO2 value of pheripheral lower extremity, diabetic foot. 

Abstrak: Kaki diabetik adalah kelainan tungkai bawah akibat diabetes melitus yang tidak 
terkendali. Suplai darah yang berkurang pada kaki diabetik menyebabkan tekanan oksigen 
berkurang. Latihan senam kaki memberikan stimulasi pada sirkulasi yang bertugas membawa 
oksigen. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh senam kaki terhadap SaO2 perifer 
ekstremitas bawah pada penderita DM di Persadia Puskesmas Pakis. Penelitian menggunakan 
One-Group Pretest-Postest Design. Sampel berjumlah 32 responden dikumpulkan dengan 
consecutive sampling dengan kriteria inklusi pasien yang sudah didiagnosa Diabetes Melitus 
oleh dokter. Instrumen yang digunakan oksimeter nadi untuk mengukur SaO2 sebelum dan 
sesudah latihan. Analisis statistik deskriptif proporsi prosentase didapatkan sebelum latihan 
hampir 20% responden dengan kadar SaO2 < 95% dan sesudah latihan 91% responden 

dengan kadar SaO2 ≥ 95%. Hasil uji statistik dengan Paired t-Test didapatkan harga ρ = 

0,000 < α dan t hitung = 5,241 > t tabel = 1,695 artinya ada pengaruh senam kaki 
terhadap nilai SaO2 perifer ekstremitas bawah pada penderita diabetes melitus. Berdasarkan 
hasil penelitian, untuk menjaga kesehatan kaki dan mencegah kaki diabetik disarankan, 
Persadia Puskesmas Pakis menjadikan senam kaki sebagai program tetap.    

 
Kata kunci: Senam Kaki, Kadar SaO2 perifer ekstremitas bawah, Kaki diabetik. 



PENDAHULUAN 
 

Kaki diabetik adalah kelainan 
tungkai bawah akibat diabetes melitus 
yang tidak terkendali. Kelainan kaki 
diabetes melitus dapat disebabkan 
adanya gangguan persyarafan, infeksi 
dan gangguan pembuluh darah 
(Lumenta, 2006:22).  Pada keadaan 
gangguan pembuluh darah resiko 
terjadi ulkus semakin tinggi dan proses 
penyembuhan luka pada kaki yang 
sudah terdapat ulkus akan semakin 
sulit. Pasien dengan gangguan 
penyumbatan pembuluh darah perifer 
secara signifikan memiliki tekanan 
oksigen yang rendah pula (Veves, 
2006:212). Umumnya kelainan 
pembuluh darah perifer dapat dikenali 
melalui berbagai cara sederhana 
seperti: warna dan suhu kulit, 
perabaan arteri dorsalis pedis, arteri 
tibialis posterior serta ditambah 
pengukuran tekanan darah. Salah satu 
cara noninvasif yaitu pemeriksaan 
vaskularisasi perifer dengan melihat 
status hipoxia jaringan (Kwon dan 
Lee, 2012:98). Fenomena yang 
peneliti hadapi di Puskesmas Pakis 
bahwa beberapa diabetesi memiliki 
keadaan kaki yang mengarah pada 
bentuk kaki diabetik hal ini 
kemungkinan disebabkan penderita 
tidak melakukan perawatan kaki dan 
latihan senam kaki secara rutin. 

Setiap tahun, lebih dari satu juta 
orang penderita diabetes kehilangan 
salah satu kakinya sebagai komplikasi 
diabetes. Dari semua amputasi tungkai 
bawah, 40-70% berkaitan dengan 
diabetes. Mayoritas amputasi ini 
diawali karena ulkus kaki. 
(Tambunan, 2011:321). Berdasarkan 

survey pendahuluan yang dilakukan 
peneliti pada tanggal 11 Desember 
2012 di Puskesmas Pakis, dari 
pemeriksaan fisik didapatkan 4 orang 
memiliki ciri-ciri kaki diabetik dengan 
suhu kaki dingin dengan perabaan dan 
warna kulit pucat, 2 orang memiliki 
saturasi oksigen extremitas bawah 
kurang dari 94%, dan keseluruhan 
tidak pernah melakukan perawatan 
kaki secara rutin dan latihan senam 
kaki. 

Secara anatomi kaki merupakan 
bagian tubuh yang terletak paling 
distal dari jantung, sehingga sesuai 
dengan fisiologi pada sistem 
kardiovaskuler, aliran darah terjadi 
pada saat kontraksi jantung, semakin 
jauh organ berada dari jantung 
semakin kecil pula pulsasi alirannya 
(Syaifudin, 2012:371). Pada kaki 
diabetik terjadi gangguan vaskularisasi 
perifer yang disebabkan oleh tidak 
seimbangnya kebutuhan dan suplai 
darah untuk memenuhi kebutuhan 
metabolisme sehingga menimbulkan 
gejala antara lain, menurun atau 
hilangnya pulsasi nadi perifer kaki, 
kaki yang dingin, kulit menipis, 
rontoknya rambut kaki, kaki menjadi 
kebiru-biruan. Gejala ini juga bisa 
disertai dengan nyeri karena iskemia 
jaringan otot, sehingga nyeri yang 
dirasakan pada kaki biasanya muncul 
saat aktivitas dan berkurang saat 
istirahat (intermittent claudication), 
(Makrilakis, 2010:91). Sirkulasi 
perifer  yang terganggu menyebabkan 
jaringan mudah terinfeksi dan menjadi 
nekrosis. Latihan senam kaki memiliki 
manfaat salah satunya adalah 
meningkatkan sirkulasi (Misnadiarly, 
2006:115). Pada penderita diabetes 



resiko gangguan sirkulasi dapat 
menjadi lebih besar. Jaringan kaki 
yang memiliki sirkulasi buruk pada 
akhirnya dapat terjadi deformitas, 
neuropati, dan mudah terjadi luka 
yang sulit sembuh sehingga pada 
keadaan lebih lanjut menjadi ulkus 
gangren dan bahkan memerlukan 
tindakan amputasi yang dapat 
menurunkan kualitas hidup seseorang.   

Berdasarkan dampak masalah di 
atas maka peneliti mengajukan solusi 
dengan melakukan latihan senam kaki. 
Pada saat latihan terjadi kontraksi dan 
relaksasi pada otot-otot yang 
digunakan.  Aliran darah secara 
bertahap akan menurun pada saat 
terjadi kontraksi aktif pada otot, tetapi 
akan meningkat secara cepat setelah 
kontraksi. (Kisner dan Colby, 
2007:830). Dengan demikian 
vaskularisasi pada tungkai dapat 
ditingkatkan, ditandai dengan pulsasi 
nadi normal, kaki teraba hangat, kulit 
kaki lembab, tidak pucat atau 
kebiruan. Untuk dapat menilai perfusi 
perifer pada ekstremitas bawah dapat 
digunakan metode oksimeter nadi 
yang merupakan alat non-invasif untuk 
mengukur saturasi oksigen dalam 
darah arteri klien (SaO2) dengan 
meletakkan sensor pada jari, atau ibu 
jari kaki.  Oksimeter nadi dapat 
mendeteksi hipoksemia (Kozier, 
2011:707). Dengan demikian maka 
insiden kaki diabetik yang 
mengakibatkan terjadinya ulkus 
gangren, dan bahkan memerlukan 
tindakan amputasi yang dapat 
menurunkan kualitas hidup seseorang 
dapat dicegah. 
 
 

METODE 
 

Metode Penelitian pra-
eksperimen dengan pendekatan one 
group pre test-post test design. Variabel 
bebas adalah senam kaki dan variabel 
terikat adalah kadar SaO2 perifer 
ekstremitas bawah. Populasi dalam 
penelitian adalah penderita DM di 
Persadia Puskesmas Pakis dengan 
kriteria inklusi: sudah didiagnosa DM 
oleh dokter, aktif di kegiatan persadia 
dan bersedia diteliti. Sampel diambil 
dengan consecutive sampling berjumlah 
32 responden. 

Penelitian ini dilakukan di 
Persadia Puskesmas Pakis, Kelurahan 
Pakis, Kecamatan Sawahan selama 3 
minggu mulai 15 April 2013 sampai 5 
Mei 2013. Proses pengambilan data 
dengan mengukur kadar SaO2 perifer 
ekstremitas bawah menggunakan 
oksimeter nadi dan lembar observasi 
kadar SaO2.  

Responden yang sudah 
memenuhi kriteria inklusi selanjutnya 
dilakukan pemeriksaan kadar SaO2 
perifer ekstremitas bawah sebelum 
diberikan intervensi. Selanjutnya 
dilakukan senam kaki dengan metode 
latihan jangka pendek (1 kali), setelah 
latihan dilakukan kembali pengukuran 
kadar SaO2. Data dianalisis dengan 
membandingkan hasil pengukuran 
SaO2 sebelum dan sesudah latihan. Uji 
statistik yang digunakan adalah Paired 
t-test untuk melihat apakah ada 
peningkatan yang bermakna pada nilai 
SaO2 sebelum dan setelah latihan, 

dengan taraf signifikan α = 0,05. 
 
 
 



HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian 
 
Tabel 1 Karakateristik Responden  

No Kriteria N % 

1 Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 

 
2 
32 

 
94 
6 

2 Usia 
40-49 th 
50-59 th 
60-69 th 
70-79 th 

 
2 
13 
16 
1 

 
6 
41 
50 
3 

3 Pekerjaan 
Kary. Swasta 
Ibu rumah tangga 
Pensiunan 
Wiraswasta 

 
1 
25 
3 
3 

 
3 
78 
9,5 
9,5 

4 Lama Menderita 
DM 
1-10 th 
11-20 th 
21-30 th 
31-40 

 
24 
4 
3 
1 

 
75 
12 
10 
3 

Tabel 1 menunjukkan sebagian besar 
responden berjenis kelamin 
perempuan dan adalah ibu rumah 
tangga, lebih dari 50% berusia diatas 
60 tahun, dan 75 % sudah menderita 
DM kurang dari 11 tahun. 
 

 
Diagram 1 Kadar SaO2 Sebelum dan 

Setelah Dilakukan Latihan 
Senam Kaki 

 

Hasil uji paired t-test dengan 

tingkat signifikansi α = 0,05 

didapatkan harga ρ = 0,00 oleh karena 

harga ρ < α, maka ada pengaruh 
latihan senam kaki terhadap 
peningkatan kadar SaO2 perifer 
ekstremtias bawah pada penderita DM 
di Persadia Puskesmas Pakis Surabaya. 
 
Pembahasan 
 

Sebelum latihan jumlah 
responden dengan kadar SaO2< 95 
adalah 6 orang (19%) dan responden 
dengan kadar SaO2 ≥ 95% adalah 26 
orang (81%). Menurut Lumenta 
(2006:30) pada penderita diabetes, 
gula darah yang meningkat dalam 
jangka waktu lama akan menyebabkan 
kelainan pembuluh darah yang 
menyebabkan ada bagian kaki yang 
suplai darahnya berkurang.Aliran 
darah yang rendah pada ekstremitas 
menghasilkan SaO2 yang rendah juga 
pada darah (Kwon dan Lee, 2012). 
Dari data dan teori yang ada, terdapat 
perbedaan, dimana kadar SaO2 
sebagian besar responden adalah 
normal meskipun responden 
menderita diabetes dalam jangka 
waktu yang relatif lama. Pada data, 
responden dengan kadar SaO2 ≥ 95% 
berdasarkan kelompok lamanya 
menderita DM antara kurun waktu 1-
10 tahun menunjukkan 79,17% 
responden, antara 11-20 tahun 
terdapat 75% responden, dan 
kelompok di atas 20 tahun sebanyak 
100%. Kadar SaO2 yang baik pada 
sebagian besar responden 
kemungkinan disebabkan faktor 
aktifitas dan sirkulasi yang baik, 
karena responden yang aktif 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

18,75

%
9,38%

81,25

%

90,63

%



mengikuti kegiatan di Persadia, 
mendapatkan pengetahuan yang cukup 
tentang bagaimana merawat diri 
sebagai penderita DM, yang 
diantaranya pengaturan diet, olah 
raga, kontrol gula darah rutin setiap 
minggu dan penggunaan obat secara 
tepat. Bila dilihat dari jenis pekerjaan, 
sebagian besar responden adalah ibu 
rumah tangga dan sebagian kecil 
pensiunan, meskipun demikian 
mereka mempunyai cukup banyak 
aktifitas yang memerlukan banyak 
gerak tubuh. Dari responden yang 
sudah pensiun mengungkapkan 
mereka seringkali berjalan kaki di pagi 
hari atau bersepeda apabila tidak ada 
kegiatan senam, sedangkan responden 
yang bekerja sebagai ibu rumah tangga 
memiliki kegiatan yang banyak pula di 
dalam mengurus rumah tangga. Selain 
itu mereka juga aktif mengikuti olah 
raga 2 kali seminggu di Persadia. 
Selain kadar SaO2 yang baik, nilai 
CRT (capillary refill time) pada 
responden adalah ≤ 3 detik, pulsasi 
nadi dorsalis pedis berkisar antara +1 
sampai +3, dan suhu kaki yang 
diperiksa dengan palpasi pada sebagian 
besar responden adalah hangat. 
Dengan demikian pada responden 
tidak menunjukkan adanya oklusi pada 
pembuluh darah yang menyebabkan 
gangguan sirkulasi dan dapat tampak 
dari ketiadaan pulsasi dan perfusi kaki 
yang buruk. 

Setelah dilakukan latihan 
didapatkan data jumlah responden 
dengan kadar SaO2< 95% menurun 
menjadi 9,38% dan responden dengan 
kadar SaO2 ≥ 95% meningkat menjadi 
90,63%. Dari 32 responden setelah 
dilakukan latihan, terdapat 75% 

responden yang mengalami 
peningkatan kadar SaO2, 12,5% 
responden tidak mengalami perubahan 
dan 12,5% responden mengalami 
penurunan kadar SaO2. Menurut 
Tambunan dan Gultom(2011:326)  
senam kaki membantu memperbaiki 
sirkulasi darah. Meskipun latihan yang 
diberikan hanya satu kali namun sudah 
memperlihatkan adanya peningkatan 
pada perfusi. Menurut Cantu& Fox 
dikutip oleh Fathoni dkk.(2007) 
latihan ini merupakan latihan jangka 
pendek, yaitu latihan fisik dengan 
intensitas sedang, frekuensi latihan 
satu kali, durasi 20 menit, intensitas 
70% heart rate maximal. Olah raga 
padapenderita diabetes berkhasiat 
memperbaiki kepekaan insulin serta 
pengendalian gula darah. Pengendalian 
glukosa mengarah pada penundaan 
penebalan membran basal pembuluh 
darah, penambahan masa tubuh tak 
berlemak, serta peningkatan kapasitas 
kerja (Arisman, 2011:81).Pada saat 
latihan terjadi kontraksi dan relaksasi 
pada otot-otot yang digunakan.  Otot 
yang sedang bekerja menerima 
sejumlah aliran darah yang lebih 
banyak untuk mendapatkan oksigen 
dan nutrisi (Rizzo, 2010:334). Dari 
data dan teori yang ada 
memperlihatkan adanya kesamaan. 
Pada saat melakukan latihan senam 
kaki, otot-otot mulai jari kaki sampai 
dengan otot paha mendapatkan aliran 
darah yang lebih banyak dibandingkan 
otot-otot lain yang tidak dilakukan 
latihan. Pada data terlihat terjadi 
peningkatan kadar SaO2 setelah 
dilakukan latihan dan dari teori yang 
ada mengatakan bahwa pada otot yang 
diberikan latihan maka akan terjadi 



peningkatan pada aliran darah yang 
bertugas membawa nutrisi dan 
oksigen untuk jaringan dimana otot itu 
bekerja. Nutrisi dan oksigen yang 
dibawa menuju jaringan akan 
membantu regenerasi sel dan 
selanjutnya mencegah terjadinya 
nekrosis pada jaringan kaki. Dari hal 
tersebut terlihat bahwa latihan yang 
dilakukan pada kaki memberi dampak 
pada peningkatan sirkulasi kaki yang 
dilihat dari perfusijaringan yang 
dinilaidengankadaroksigenpadaekstre
mitasbawah. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 

Hasil penelitian membuktikan 
ada pengaruh bermakna dari latihan 
senam kaki terhadap SaO2 perfusi 
perifer  ekstremitas bawah pada 
penderita DM di Persadia Puskesmas 
Pakis Surabaya. Gerakan pada saat 
senam kaki melatih otot-otot kaki 
sehingga meningkatkan sirkulasi darah 
yang membawa oksigen dan nutrisi ke 
jaringan.  

Kepada Persadia Puskesmas 
Pakis untuk menjadikan senam kaki 
sebagai program tetap di kegiatan 
Persadia sekurangnya satu kali dalam 
satu minggu, dan memberikan 
motivasi kembali bagi penderita 
diabetes melitus yang berada di 
wilayah kerja Puskesmas Pakis agar 
aktif di kegiatan Persadia, 
memperhatikan kesehatan kaki, dan 
melakukan latihan senam kaki setiap 
hari. 
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HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU DENGAN 
KEIKUTSERTAAN IVA TEST   

DI PUSKESMAS SIWALANKERTO  
SURABAYA 

 
Ns. Dini Mei Widayanti, M.Kep; Mamik Parlina 

Stikes Hang Tuah Surabaya 
 

ABSTRACT :There is still a high incidence of cervical cancer in Indonesia caused by the 
awareness of women who are married to consult with the pap smear test / IVA as early 
detection of cervical cancer remains low. Based on data from mothers who checked iva test in 
PHC Siwalankerto Surabaya start hanuari to November 2014 amounted to 65 mothers, while 
the targets to be achieved during the year was 120 ibu.Sebanyak 50% housewives do not do 
early detection of cervical cancer. Therefore, it is necessary to study with the title "Knowledge 
and Attitudes Relations mother with participation of PHC Siwalankerto iva test in Surabaya". 
This research is analytic survey with cross sectional approach. The population in this study 
were all housewives couples of childbearing age who visit the health center Siwalankerto 
Surabaya consisting of 47 people. The sample size is 42 people taken by purposive sampling 
technique. The independent variables consist of education, knowledge, attitudes, and behavior 
as the dependent variable is early detection. The research instrument was a questionnaire and 
the results were analyzed using univariate analysis with chi-square test. 
The results showed that there is a correlation between knowledge and attitude with 

participation iva test with p = 0.000 (α <0.05). There is a significant relationship between 

knowledge and participation iva test with p = 0.000 (α <0.05). There is a significant 
relationship between attitudes to participation iva test with p = 0.000. There is a 
relationship together - collaboration between knowledge, attitude and participation in health 
centers iva test Siwalankerto Surabaya. 
The conclusion of this study that the knowledge of the most powerful influence on the behavior 
of participation iva test, followed by attitude. Suggested local Health Department through the 
health center programs in motion early detection of cervical cancer and provide health 
education to rural communities or extension to the volunteers in the community. 
Keywords: knowledge, attitude 
 
PENDAHULUAN 

Kesehatan reproduksi menurut 
WHO adalah suatu keadaan fisik, 
mental dan sosial yang utuh, bukan 
hanya bebas dari penyakit atau 
kecacatan dalam segala aspek yang 
berhubungan dengan sistem 
reproduksi, fungsi serta prosesnya. 
Kesehatan reproduksi merupakan hal 
yang sangat penting bagi setiap orang 

dan tak memandang gender. 
Kesehatan reproduksi identik dengan 
kehidupan seorang wanita terutama, 
khususnya ibu. Banyak sekali beberapa 
permasalahan yang menyangkut dari 
kesehatan reproduksi ini, salah satunya 
adalah kanker servik yang merupakan 
pembunuh wanita pertama di dunia 
(Bertiani, 2009).WHO menyatakan, 
saat ini penyakit kanker serviks 



menempati peringkat teratas di antara 
berbagai jenis kanker yang 
menyebabkan kematian pada 
perempuan di dunia. Prevalensi kasus 
Kanker Serviks  di dunia mencapai 1,4 
juta dengan 493.000 kasus baru dan 
273.000 kematian. Dari data tersebut 
lebih dari 80% penderita berasal dari 
negara berkembang, di Asia Selatan, 
Asia Tenggara, Afrika, Amerika 
Tengah dan Amerika Selatan (Nadia, 
2009). Di Indonesia, setiap tahun 
terdeteksi lebih dari 15.000 kasus 
kanker serviks, dan kira - kira 
sebanyak 8000 kasus di antaranya 
berakhir dengan kematian. Angka 
kejadian kanker serviks di Indonesia 
tahun 2011 mencapai angka 100 per 
100.000 penduduk per tahun, dan 
penyebarannya terlihat terakumulasi 
di Jawa dan Bali. Angka ini 
diperkirakan akan terusmeningkat 
25% dalam kurun waktu 10 tahun 
mendatang jika tidak dilakukan 
tindakan pencegahan (Rasjidi, 2012). 
Di RSUD Dr Soetomo Surabaya Kasus 
kanker serviks (leher rahim) 
menduduki peringkat paling banyak 
dibanding kanker lainnya.Menurut 
data di poli paliatif RSUD Dr 
Soetomo, kanker serviks paling 
banyak diderita. Tahun 2012 tercatat 
ada 2.312 pasien yang melakukan 
pengobatan di poli tersebut. "Jumlah 
ini tercatat paling banyak dibanding 
pasien kanker 
lainnya.(choeprit.blogspot.com) 

Pencegahan terhadap 
penyakit/deteksi dini kanker serviks 
yang dikenal umum adalah Pap Smear, 
yang biasanya dilakukan di rumah sakit 
di bagian laboratorium. Namun, ada 
pula cara alternatif yakni metode IVA 

Test. Metode Inspeksi Visual Asam 
Asetat (IVA) adalah pemeriksaan 
skrining kanker serviks dengan cara 
inspeksi visual pada serviks dengan 
aplikasi asam asetat. Metode ini sudah 
banyak digunakan seperti di 
Puskesmas, BPS, ataupun di Rumah 
Sakit. Metode inspeksi visual lebih 
mudah, lebih sederhana, lebih mampu 
laksanakan, sehingga skrining dapat 
dilakukan dengan cakupan lebih luas 
dan diharapkan temuan kanker serviks 
dini akan bisa lebih banyak. 
Kemampuan tersebut telah dibuktikan 
oleh berbagai penelitian (Rasjidi, 
2012).Pemeriksaan IVA (Inspeksi 
Visual dengan Asam Asetat) pertama 
kali diperkenalkan oleh Hinselman 
(1925), Namun dalam pelaksanaannya 
metode ini masih mengalami kendala 
seperti keengganan para ibu diperiksa 
karena malu ataupun karena 
kurangnya pengetahuan serta 
ketakutan merasa sakit pada saat 
pemeriksaan meskipun pihak petugas 
puskesmas telah memberikan 
penyuluhan setiap bulannya.(Puskesmas 
Siwalankerto Surabaya 2013). 

Data yang didapat dari 
Puskesmas Siwalankerto Surabaya 
diketahui bahwa program pemeriksaan 
IVA Test telah  diadakan  sejak tahun 
2009  dan  masih berjalan sampai 
dengan sekarang, Namun dari tahun  
ke tahun  tidak ada peningkatan 
jumlah ibu yang periksa IVA . Setiap 
bulan hanya berkisar  2- 5 orang yang 
periksa sedangkan target yang harus 
dicapai setiap bulan adalah 10 orang. 
Data ibu yang memeriksakan IVA di 
Puskesmas Siwalankerto mulai Januari 
sampai Nopember 2014 berjumlah  65 
ibu, sedangkan target yang harus 



dicapai selama satu tahun sebanyak 
120 ibu. Padahal setiap bulan telah 
dilakukan awarrnes (penyuluhan) ke 25 
orang ibu dengan harapan setelah 
dilakukan hal tersebut ada peningkatan 
ibu yang ingin melakukan deteksi dini 
kanker servik menggunakan IVA test. 
Ketidaktercapaian ini disebabkan 
karena masih rendahnya tingkat 
pengetahuan dan  kesadaran  sikap  ibu 
dalam menerima penyuluhan 
mengenai pentingnaya deteksi dini 
kanker servik menggunakan IVA test. 
(Puskesmas Siwalankerto Surabaya, 
2014).  

Adanya ketidaksesuaian target 
ibu yang melakukan pemeriksaan IVA 
test yang tidak tercapai maka peran 
seorang perawat adalah memberikan 
educator dan motivator untuk 
meningkatkan pengetahuan para ibu di 
lingkungan wilayah kerja puskesmas 
Siwalankerto Surabaya.Dari data di 
atas, dapat disimpulkan bahwa 
kesadaran masyarakat untuk 
melakukan deteksi dini kanker servik 
menggunakan metode IVA test masih 
sangat rendah hal tersebut membuat 
penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai “Hubungan antara 
pengetahuan dan sikap Ibu Dengan 
keikutsertaan IVA Test di Puskesmas  
Siwalankerto Surabaya Tahun 2014.  
 
Rumusan Masalah 
Adakah hubungan pengetahuan dan 
sikap ibu dengan keikutsertaan IVA 
test di Puskesmas Siwalankerto 
Surabaya ? 
 
 
 
 

Tujuan 
 1. Tujuan Umum  

Menganalisa hubungan antara 
pengetahuan dan sikap ibu dengan 
keikutsertaan  IVA test di 
Puskesmas Siwalankerto Surabaya.  

2. Tujuan Khusus  
a. Mengidentifikasi 

pengetahuanibudiPuskesmas 
Siwalankerto Surabaya 

b. Mengidentifikasi sikap ibu  di 
PuskesmasSiwalankerto 
Surabaya. 

c. Mengidentifikasi keikutsertaan 
IVA diPuskesmas 
SiwalankertoSurabaya. 

d. Mengidentifikasi hubungan 
antara pengetahuan dan sikap 
ibu dengan keikutsertaan IVA 
Test di Puskesmas 
Siwalankerto Surabaya.  

 
METODE 

Desain penelitian ini termasuk 
penelitian observasional yang bersifat 
deskriptif analitik. Menggunakan 
pendekatancross sectional yaitu 
menekankan waktu pengukuran 
observasi data variabel independen 
dan dependen pada kurun waktu yang 
sama dan pada saat itu juga. Pada 
penelitian ini populasinya adalah ibu 
yang melakukan kunjungan KB ke Poli 
Kesehatan ibu dan anak (KIA) di 
Puskesmas Siwalankerto surabaya pada 
bulan Desember 2014berjumlah 47 
ibu dan yang belum pernah melakukan 
IVA tes. Sampel dalam penelitian ini 
adalah Wanita yang sudah menikah  
dan ibu yang melakukan kunjungan 
KB ke poli Kesehatan ibu dan anak 
(KIA) di Puskesmas Siwalankerto 
Surabaya pada bulan Desember 2014. 



Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini diambil secara   “Non 
Probability” yaitu pengambilan sampel 
yang didasarkan atas kemungkinan 
yang dapat diperhitungkan, tetapi 
semata-mata hanya berdasarkan pada 
segi-segi kepraktisan belaka dengan 
teknik “purposive sampling”. 

Variabel dalam penelitian ini ada 
dua variabel yaitu variabel independen 
(variabel bebas) dan variabel 
dependen (variabel terikat). Variabel 
dalam penelitian ini ada dua variabel 
yaitu variabel independen (variabel 
bebas) dan variabel dependen 
(variabel terikat) dan Variabel 
dependen dalam penelitian ini 
adalahCakupan pemeriksaaan (deteksi 
dini Kanker servik)  menggunakan 
IVA test . untuk melihat hubungan 
antara variabel tersebut, maka 
dilakukan pengujian terhadap hipotesis 
dengan uji statistic Chi-Squar(X2), 

dengan tingkat kemaknaanα = 0,05 
dan membandingkan nilai probabilitas 

(p value) terhadap nilai α. 
 

HASIL  
1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pengetahuan  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Karakteristik Responden 
Berdasarkan Sikap 

 
 
 
 
 
 
3. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Kesediaan untuk 
IVA tes  

 
 
 
 
 

 
 

4. Hubungan Pengetahuan 
dengan keikutsertaan IVA tes 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
5. Hubungan Sikap dengan 

keikutsertaan IVA tes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variabel Pemeriksaan Iva tes Total 

Pengetahuan  
Ibu 

Ikut Tidak ikut  

N % N % N % 

Baik 17 100 0 0 17 100 

Cukup 0 0 0 0 0 0 

Kurang 2 8 23 54,8 25 100 

         Total               19         45,2      23        54,8          42            
100 

NilaiujistatistikChi-square’s rho ρ = 0,000 ( α< 0,05) 

 

Sikap Frekuensi Persen 

Mendukung 14 33,3% 

Tidak mendukung 28 66,7% 

Total 42 100% 

 

Kesediaan Iva tes Frekuensi Persen 

Ikut/dilakukan 19 45,2% 

Tidak ikut/tdk 
dilakukan 

23 54,8% 

Total 42 100% 

 

Variabel Pemeriksaan Iva tes Total 

Pengetahuan  
Ibu 

Ikut Tidak ikut  

N % N % N % 

Baik 17 100 0 0 17 100 

Cukup 0 0 0 0 0 0 

Kurang 2 8 23 54,8 25 100 

         Total               19         45,2      23        54,8          42            
100 

NilaiujistatistikChi-square’s rho ρ = 0,000 ( α< 0,05) 

 

Variabel Pemeriksaan Iva tes Total 

Sikap 
Ibu 

Ikut Tidak ikut  

N % N % N % 

Positif 13 92,9 1 7,1 14 100 

Negatif 6 21,4 22 78,6 28 100 

Total 19 45,2 23 54,8 42 100 

NilaiujistatistikChi-square’s rho ρ = 0,000 ( α<0,05) 

 



Pembahasan 
1. Pengetahuan ibu tentang 

pemeriksaan iva di Puskesmas 
Siwalankerto Surabaya 

 Dari hasil analisis data 
karakteristik responden berdasarkan 
pengetahuan dengan jumlah 
responden 42 ibu, didapatkan hasil 25 
responden pengetahuan 
kurang(59,5%), 17 
responden(40,5%) pengetahuan 
baik.Pada penelitian ini hanya sebagian 
kecil responden (40,5%) yang 
memiliki pengetahuan baik, hal ini 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 
mempengaruhi pengetahuan itu 
sendiri yakni usia, pendidikan, 
pekerjaan, penghasilan, agama, dan 
status pernikahan. Dari segi usia 
responden berusia 20-30 tahun 
sebagian besar pengetahuannya kurang 
sebanyak 14 responden (58,3%), usia 
30-40 tahun sebanyak 10 responden 
(66,7%) yang pengetahuan kurang, 
menurut teori semakin cukup umur 
tingkat kematangan dan kekuatan 
seseorang akan lebih matang dalam 
berfikir dan bekerja. Dari segi 
pendidikan didapatkan sebagian besar 
responden yang pengetahuan kurang 
adalah yang memiliki pendidikan 
terakhir SMA sebanyak 14 responden 
(60,9%), Asumsi peneliti makin tinggi 
pendidikan seseorang makin mudah 
pula mereka menerima informasi dan 
akhirnya makin banyak pula 
pengetahuan yang dimilikinya, 
sebaliknya jika seseorang tingkat 
pendidikannya rendah akan 
menghambat perkembangan sikap 
seseorang dalam menerima informasi 
dan nilai-nilai baru yang 
diperkenalkan. Dari segi ekonomi 

sebagian besar yaitu 8 responden 
(57,1%) memiliki pendapatan > Rp. 
2.000.000/bulan, status ekonomi 
seseorang juga akan menentukan 
tersedianya suatu fasilitas yang 
diperlukan untuk meningkatkan 
pengetahuan. Peneliti berasumsi 
semakin tinggi tingkat ekonomi 
seseorang maka semakin banyak pula 
fasilitas kesehatan yang diketahui 
melalui media informasi seperti 
majalah ,Tv,koran bahkan bisa konsul 
ke dokter spesialis atau ahli.       

Tetapi kenyataannya dari hasil 
tabulasi silang antara pengetahuan dan 
faktor faktor yang mempengaruhi 
seperti usia, pendidikan, pekerjaan, 
status ekonomi/penghasilan 
didapatkan hasil tidak ada hubungan 
antara pengetahuan dengan faktor-
faktor tersebut kecuali dengan 
pekerjaan terdapat hubungan yang 
bermakna. Asumsi peneliti ini semua 
dikarenakan karena kurangnya media 
informasi dari petugas kesehatan 
seperti penyuluhan yang kurang 
ataupun ibu yang belum pernah 
terpapar atau mendapatkan 
penyuluhan tentang iva tes. Sedangkan 
ibu yang bekerja didapatkan hasil ada 
hubungan antara pengetahuan dengan 
ibu yang bekerja. Asumsi peneliti ibu 
yang bekerja cenderung memiliki 
pengetahuan yang lebih banyak dan 
lebih baik dikarenakan ibu yang 
bekerja telah banyak mendapatkan 
informasi baik dari teman-
teman,media informasi seperti koran 
tentang pemeriksaan yang lebih baik 
seperti papsmer. 
 Pengetahuan merupakan hasil 
dari tahu dan ini terjadi setelah orang 
melakukan pengindraan terhadap 



suatu obyek tertentu.(Notoatmodjo, 
2012).Pengindraan terjadi melalui 
panca indra manusia yakni indra 
penglihatan,pendengaran,penciuman,r
asa dan raba. Sebagian besar 
pengetahuan manusia diperoleh 
melalui mata dan telinga. Pengetahuan 
merupakan domain yang sangat 
penting untuk terbentuknya perilaku 
seseorang. Perilaku yang didasari oleh 
pengetahuan akan langgeng daripada 
tidak didasari oleh pengetahuan 
(Notoatmodjo,2003). Faktor yang 
mempengaruhi pengetahuan itu 
sendiri adalah usia, pendidikan, 
informasi, sosial budaya, ekonomi, 
lingkungan dan pengalaman. 
 Pengetahuan ibu tentang 
kanker servik menggunakan iva tes 
merupakan segala sesuatu yang 
diketahui ibu tentang kanker servik 
dengan pemeriksaaan iva tes. 
Pengetahuan seseorang tidak hanya 
didapat dari pendidikan formal tetapi 
juga non formal, misal media massa, 
media elektronik, lingkungan dan 
pengalaman seseorang. Karena kanker 
serviks merupakan karsinoma 
ginekologi yang terbanyak diderita, 
seharusnya ibu memiliki pengetahuan 
yang baik tentang kanker serviks 
menggunakan pemeriksaan iva tes 
sehingga ibu dapat melakukan 
tindakan untuk pencegahan maupun 
pengobatan bagi ibu yang telah di 
diagnosis kanker serviks.  
 Dari uraian diatas dapat 
disimpulkan baha tingkat pengetahuan 
yang tinggi belum menjamin 
seseorang untuk memiliki perilaku 
yang baik. Hal ini sesuai dengan teori 
Notoatmodjo (2007), bahwa selain 
pengetahuan, ada banyak faktor yang 

mempengaruhi perilaku diantaranya 
adalah kepercayaan, keyakinan, nilai-
nilai, tersedia tidaknya fasilitas atau 
sarana kesehatan serta perilaku 
petugas kesehatan dalammemberikan 
informasi kesehatan kepada 
masyarakat ataupun individu.  
 
2. Sikap ibu tentang 

pemeriksaan iva tes di 
Puskesmas Siwalankerto 
Surabaya 

Dari hasil penelitian di 
puskesmas Siwalankerto Surabaya 
didapatkan dhasil dari total responden 
42 ibu sebagian besar 28 responden 
(66,7%)  memiliki sikap tidak 
mendukung, 14 responden 
(33,3%)memiliki sikap mendukung. 
Dari hasil tabulasi silang dengan 
beberapa faktor seperti usia, 
pendidikan, pekerjaan, penghasilan, 
didapatkan hasil tidak ada hubungan 
antara sikap dengan faktor tersebut 
diatas. 
 Dari hasil wawancara pada saat 
penelitian, ibu yang tidak mau 
melakukan pemeriksaan iva tes 
dikarenakan faktor ekonomi, 
pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, 
pengetahuan yang kurang mengenai 
pemeriksaan iva tes itu sendiri dan 
takut akan terdiagnosis kanker serviks 
bila melakukan pemeriksaan iva tes. 
Untuk faktor budaya, sebagian besar 
budaya masyarakat adalah melakukan 
pemeriksaan status kesehatannya 
ketika keadaan kesehatannya telah 
kritis atau ketika penyakitnya sudah 
parah dan untuk pemeriksaan iva tes 
budaya yang ditemukan di masyarakat 
adalah ibu yang tidak pernah 
melakukan pemeriksaan iva tes, 



sehingga hal ini terjadi turun temurun 
dan menjadi budaya di masyarakat.  

Asumsi peneliti, banyak 
responden yang mempunyai 
pengetahuan kurang tentang iva tes itu 
sendiri dikarenakan sebagian 
masyarakat hanya mengetahui bahwa 
pemeriksaan iva tes adalah 
pemeriksaan rahim, padahal yang 
seharusnya diketahui masyarakat 
tentang iva tes adalah tempat untuk 
melakukan pemeriksaan iva tes, 
syarat-syarat sebelum dilakukan 
pemeriksaan iva tes dan anjuran untuk 
melakukan pemeriksaan iva tes dalam 
rentang waktu tertentu. Bahkan 
sebagian masyarakat tidak mengetahui 
tentang iva tes itu sendiri. Dan faktor 
terakhir adalah takut akan terdiagnosis 
kanker serviks bila melakukan 
pemeriksaan iva tes. Ketakutan 
masyarakat akan terdiagnosis memang 
cukup beralasan, karena jika benar 
setelah melakukan pemeriksaan iva tes 
di diagnosis kanker serviks maka hal 
ini akan banyak menimbulkan banyak 
dampak, seperti dampak psikologis. 

Sikap adalah suatu bentuk 
evaluasi / reaksi terhadap suatu 
obyek, mendukung/tidak mendukung  
yang merupakan keteraturan tertentu 
dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran 
(kognisi) dan predisposisi tindakan 
{konasi) seseorang terhadap suatu 
aspek di lingkungan 
sekitarnya.Menurut Notoatmodjo 
(2007) yang dimaksud perilaku 
manusia adalah semua kegiatan atau 
aktivitas manusia baik yang dapat 
diamati langsung maupun yang tidak 
dapat diamati langsung. Sedangkan 
menurut teori Lawrence Green, 
perilaku itu sendiri ditentukan atau 

terbentuk dari 3 faktor yaitu faktor-
faktor predisposisi (predisposing 
factors), Faktor-faktor pendukung 
(enabling factors), dan faktor-faktor 
pendorong (reinforcing factors). 

 
3. Keikutsertaan pemeriksaan  

IVA tes 
 Berdasarkan hasil dari tabulasi 
keikutsertaan IVA tes pada tabel 5.11 
menunjukkan bahwa19 responden 
(45,2%) bersedia ikut pemeriksaan 
IVA tes, 23 responden (54,8%) tidak 
bersedia ikut pemeriksaan IVA tes. 
Dari hasil tabulasi silang dengan 
beberapa faktor seperti usia, 
pendidikan, pekerjaan, penghasilan, 
didapatkan hasil tidak ada hubungan 
antara keikutsertaan dengan faktor 
tersebut diatas. Hal ini menunjukkan 
bahwa tingginya tingkat pendidikan 
dan pekerjaaan, penghasilan serta usia 
seseorang tidak berpengaruh besar 
terhadap perilaku seseorang. 
Pengetahuan tidak hanya didapat 
melalui bangku sekolahmaupun dari 
lengkungan kerja, pengetahuan juga 
dapat diperoleh dari media lain. Dari 
hasil yang didapatkan pada tabel 
keikutsertaan iva tes, sebagian 
responden yang melakukan iva tes 
sudah pernah mendapatkan informasi 
mengenai kanker servik. 

Asumsi peneliti kemudahan 
untuk memperoleh suatu informasi 
dapat membantu mempercepat 
seseorang untuk memperoleh 
pengetahuan baru. Hal ini 
menunjukkan bahwa informasi yang 
didapatkan oleh seseorang memiliki 
pengaruh terhadap perilaku seseorang. 
Peran tenaga kesehatann sangat besar 
pengaruhnya dalam menyampaikan 



informasi yang benar dan tepat 
mengenai kanker servik baik secara 
langsung maupun secara tidak 
langsung. 
 Dari hasil wawancara peneliti 
sebagian besar ibu yang tidak mau 
ikutserta dalam pemeriksaan iva tes 
banyak dikarenakan karena rasa 
ketakutan terdiagnosis kanker. Hal ini 
dikarenakan beberapa faktor seperti 
lingkungan, pekerjaan, pendidikan dan 
intelegensi juga dapat mempengaruhi 
keikutsertaan ibu dengan pemeriksaan 
iva tes. Dilihat dari segi ibu yang tidak 
bekerja sebagian besar cenderung 
tidak mau dilakukan pemeriksaan iva 
tes, ini semua dimungkinkan karena 
tingkat pengetahuan ibu ysng kurang 
sehingga mewujudkan sikap ibu yang 
tidak mau dilakukan pemeriksaan iva 
tes yang dikarenakan faktor ekonomi, 
pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, 
pengetahuan yang kurang mengenai 
pemeriksaan iva tes itu sendiri dan 
takut akan terdiagnosis kanker serviks 
bila melakukan pemeriksaan iva tes. 

Menurut Notoatmodjo (2012), 
untuk mewujudkan suatu perbuatan 
nyata diperlukan faktor pendukung 
atau suatu kondisi yang 
memungkinkan. Menurut YKI Jatim 
(2012) menyatakan bahwa tindakan 
ibu yang mendukung dari upaya 
pencegahan kenker servik tentunya 
akan melakukan IVA tes sebagai salah 
satu alternatif cara prenvetif selain pap 
smer. Pengetahuan seseorang dapat 
diperoleh dari pengalaman dan 
berbagai macam sumber, misalnya 
media massa, media elektronik, 
petugas kesehatan, media poster, 
kerabat dan lain sebagainya.  

4. Hubungan pengetahuan dan 
sikap ibu dengan 
keikutsertaan iva tes 

Dari hasil penelitian di 
puskesmas siwalankerto surabaya 
didapatkan dari 42 responden 
didapatkan hasil yaitu pengetahuan ibu 
baik dari 17 responden semua ikut 
pemeriksaan iva tes, sedangkan 
pengetahuan ibu kurang dari 25 
responden ada 2 responden (8%) ikut 
dan 23 responden (54,8%) tidak ikut 
pemeriksaan iva tes. Pada penelitian 
ini hanya sebagian kecil responden 
yang yang memiliki pengetahuan baik 
yang ikut pemeriksaan iva tes. Dari 
segi sikap didapatkan hasil hasil dari 
total responden 42 ibu, didapatkan 
sikap ibu positif dari 14 responden 
yang ikut 13 responden (92,9%) dan 
yang tidak ikut 1 responden (7,1%). 
Sedangkan sikap ibu yang negatif dari 
28 responden yang ikut  6 responden 
(21,4%) dan yang tidak ikut 22 
responden (78,6%). Dari hasil uji 
statistik chi-squaredidapatkan nilai p= 

000 dengan 𝛼< 0,05 yang berarti ada 
hubungan tingkat pengetahuan dan 
sikap ibu dengan perilaku ibu dalam 
melakukan pemeriksaan iva tes. 

Asumsi peneliti, responden 
yang memiliki pengetahuan yang 
tinggi mengenai kanker servik dan 
pemeriksaan iva akan cenderung 
memiliki kesadaran yang besar untuk 
meningkatkan status kesehatannya 
sehingga lebih besar kemungkinan 
untuk melakukan pemeriksaan iva. 
Namun pengetahuan yang tinggi 
belum tentu membuat seseorang mau 
secara sadar melakukan pemeriksaan 
iva tes. Hal ini disebabkan berbagai hal 
diantaranya budaya masyarakat yang 



menganggap pemeriksaan pada daerah 
genital masih dianggap tabu, malu dan 
takut akan hasil yang diperoleh 
nantinya. Sedangkan responden yang 
memiliki pengetahuan yang rendah 
mengenai kanker servik dan 
pemeriksaan iva akan cenderung tidak 
menyadari bahaya kanker servik dan 
pentingnya melakukan deteksi dini 
kanker servik sesegera mungkin 
sehingga menjadi faktor penghambat 
seseorang untuk melakukan 
pemeriksaan iva.   

Pengetahuan merupakan hal 
yang sangat penting bagi terbentuknya 
perilaku seseorang. Pada dasarnya 
pengetahuan yang baik akan 
menunjang perilaku yang baik dan 
semakin baik pula pengambilan 
keputusan dalam setiap tindakan yang 
akan dilakukan termasuk melakukan 
pemeriksaan iva tes.Hal ini disebabkan 
oleh karena perbedaan kondisi 
masyarakat, seperti tingginya arus 
informasi yang diterima masyarakat 
setempat, pola hidup masyarakat, 
kondisi geografis serta perbedaan 
karakteristik penduduk. Rendahnya 
tingkat pengetahuan masyarakat 
mengenai  pentingnya  pemeriksaan 
iva tes, juga bisa disebabkan oleh 
karena kurangnya tingkat 
kewaspadaan masyarakat terhadap 
kanker servik serta informasi 
mengenai cara pencegahan dan deteksi 
dininya.  

Dari hasil pengamatan peneliti 
dapat dilihat bahwa responden yang 
memiliki sikap yang mendukung 
terhadap pemeriksaan lebih besar 
kemungkinan untuk melakukan 
pemeriksaan iva. Sikap yang muncul 
dari dalam diri responden harus 

dibarengi dengan faktor lain seperti 
ketersediaan fasilitas, sikap tenaga 
kesehatan juga perilaku tenaga 
kesehatan itu sendiri. Sedangkan 
responden yang memiliki sikap yang 
tidak mendukung terhadap 
pemeriksaan iva cenderung akan 
menolak untuk melakukan 
pemeriksaan iva jika tidak ada faktor 
eksternal yang memaksa responden 
tersebut untuk melakukan 
pemeriksaan iva. 

Manusia tidak dilahirkan 
dengan sikap pandangan ataupun 
perasaan tertentu tetapi sikap tadi 
dibentuk sepanjang perkembanganya. 
Adanya sikap akan menyebabkan 
manusia bertindak secara khas 
terhadap obyek-obyeknya. Dengan 
kata lain sikap merupakan produk dari 
proses sosialisasi dimana seseorang 
memberikan reaksi sesuai dengan 
rangsangan yang diterimanya. 
Sebelum orang mendapat informasi 
atau melihat obyek itu, tidak mungkin 
terbentuk sikap. Meskipun dikatakan 
mendahului tindakan, sikap belum 
tentu merupakan tindakan aktif tetapi 
merupakan predisposisi 
(mempermudah) untuk bertindak 
terhadap obyek tertentu mencakup 
komponen kognisi,afeksi dan konasi. 

Menurut notoatmodjo (2007), 
pengetahuan atau kognitif merupakan 
domain yang sangat penting untuk 
terbentuknya tindakan seseorang. Dari 
pengalaman dan penelitian terbukti 
bahwa perilaku yang didasari oleh 
pengetahuan akan lebih langgeng 
daripada perilaku yang tidak didasari 
oleh pengetahuan dan  sikap itu 
merupakan kesiapan atau kesediaan 
untuk bertindak dan bukan merupakan 



suatu tindakan atau aktivitas akan 
tetapi merupakan predisposisi 
tindakan suatu perilaku 
(Notoatmodjo,2007). Jika sikap ibu 
mendukung maka ibu akan melakukan 
upaya dalam melakukan 
pencegahannya, salah satunya dengan 
IVA tes. 
 
KESIMPULAN 
1. Pengetahuan yang didapatkan dari 

hasil penelitian sebagian besar 
responden pengetahuan kurang.Hal 
ini sangat mempengaruhi dari suatu 
tindakan ibu dalam melakukan 
pemeriksaan iva tes di Puskesmas 
Siwalankerto Surabaya. 

2. Sikap yang menjadi dominan 
terbesar dari responden adalah 
sikap negatif/tidak mendukung, ini 
semua disebabkan dari pola 
perilaku dari kesehariannya 
responden yang tidak mendukung 
upaya pencegahan kanker serviks 
dengan pemeriksaan iva tes di 
Puskesmas Siwalankerto surabaya. 

3. Keikusertaan iva tes sebagian besar 
responden tidak mau ikut, ini 
karena faktor lingkungan yang 
mempengaruhi keikutsertaan ibu 
dalam pemeriksaan iva tes di 
Puskesmas Siwalankerto surabaya. 

4. Tingkat pengetahuan yang lebih 
tinggi dapat mempermudah 
seseorang dalam menerima dan 
menentukan respon terhadap 
stimulus yang diberikan. Sebagian 
ibu mampu bersikap positif 
walupun memiliki pemgetahuan 
kurang sebaliknya ibu dengan 
pengetahuan baik kurang mampu 
menentukan sikap oleh karena 
berbagai alasan seperti takut dan 

malu, sehingga sangat 
mempengaruhi hubungan antara 
pengetahuan dan sikap ibu dengan 
keikutsertaan pemeriksaan iva tes 
di Puskesmas Siwalankerto 
surabaya.  
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ABSTRAK 
 

Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui status gizi, umur, asupan energi dan protein 
ibu hamil terhadap kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja 
Puskesmas Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Jenis penelitian epidemiologi analitik 
dengan rancangan kasus kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu 
hamil yang ditolong oleh tenaga kesehatan dengan status gizi Kurang Energi Kronis 
(KEK) sebanyak 35 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara total 
sampling. Data diolah dengan cara menggunakan program komputer yaitu SPSS versi 
11.5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara 
status gizi ibu, umur ibu, asupan energi dan asupan protein, pengetahuan  dengan 
kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Kulisusu Kabupaten Buton Utara.  
 
Kata Kunci :  Status gizi, umur, asupan energi, asupan protein, pengetahuan 

 

Abstrack 
Target of this Research is to know this the Nutrition status mother, Mother age, Consume 
energy, Consume protein, and  Knowledge in Puskesmas Kulisusu of Regency of Buton North. 
Analytic epidemiology Research type with the case control. Population in this research is all 
pregnancy mother helped by health energy with the status gizi Less Chronic Energi (KEK) as 
much 35 people. intake Sampel conducted by total sampling. Data processed by using 
computer program that is SPSS version 11.5. Research result indicate that there is relation 
having a meaning between nutrition status mother, mother age, consume energy and consume 
protein, knowledge with the occurence BBLR in Kulisusu Public Health Centre of Regency of 
North Buton.  
 
Keyword : Nutrition status,  age, consume energy, consume protein, 
knowledge 
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Pendahuluan 
Menurut perkiraan World 

Health Organization (WHO), pada 
tahun 2007 angka kematian bayi di 
Indonesia saat ini masih tergolong 
tinggi. Angka kematian bayi di 
Indonesia tercatat 51,0 per 1000 
kelahiran hidup. Penyebab kematian 
bayi terbanyak adalah karena gangguan 
perinatal. Dari seluruh kematian 
perinatal sekitar 2 – 27% disebabkan 
karena kelahiran Bayi Berat Lahir 
Rendah (BBLR). Sementara itu 
prevalensi BBLR pada saat ini 
diperkirakan 7 – 14% yaitu sekitar 
459.200 – 900.000 bayi (Depkes RI, 
2005). Secara global diperkirakan 
terdapat 25 juta persalinan per tahun 
dimana 17% diantaranya adalah BBLR 
dan hampir semua terjadi di Negara 
berkembang (Pudiadi, 2004). 

Secara umum Indonesia 
belum mempunyai angka untuk Bayi 
Berat Lahir Rendah (BBLR) yang 
diperoleh berdasarkan survei nasional. 
Proporsi BBLR ditentukan 
berdasarkan estimasi yang sifatnya 
sangat kasar, yaitu berkisar antara 7–
14% selama periode 1999–2000. Jika 
proporsi ibu hamil adalah 2,5% dari 
total penduduk maka setiap tahun 
diperkirakan 355.000 – 710.000 dari 
5 juta bayi lahir dengan kondisi BBLR 
(Depkes RI, 2005).  

Menurut data Dinas 
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara 
untuk kasus Bayi Berat Lahir Rendah 
(BBLR) masih menjadi masalah 
kesehatan masyarakat.  Hal ini dapat 
dilihat dari cakupan penemuan kasus 
BBLR dalam 3 tahun terakhir, dimana 
pada tahun 2010 ditemukan kasus 
BBLR sebesar 3,12 % dari 35.140 

persalinan, dan pada tahun 2011 
ditemukan kasus BBLR sebesar 2,24 
% dari 21.170 persalinan, sedangkan 
tahun 2012 ditemukan kasus BBLR 
sebesar 2,43 % dari 28.452 persalinan 
(Profil Kesehatan Dinkes Prov. Sultra, 
2012). 

Berdasarkan tingkat 
kebutuhan peningkatan status gizi 
khususnya ibu hamil Dinas Kesehatan 
Kabupaten Buton Utara menetapkan 
standar pencapaian minimal (SPM) 
untuk ibu hamil KEK diharapkan 
menurun hingga 5 % untuk tahun 
2010-2015, anemia gizi besi pada ibu 
hamil diharapkan menurun hingga 5 
%, dan BBLR dapat menurun hingga 2 
%. Data Dinas Kesehatan Kabupaten 
Buton Utara tahun 2010, prevalensi 
Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu 
hamil masih berada pada kisaran 36,12 
%. Hal ini dapat dilihat dari cakupan 
penemuan kasus BBLR dalam 3 tahun 
terakhir, dimana pada tahun 2010 
ditemukan kasus BBLR sebesar 7,2 % 
dari 35.140 persalinan, dan pada 
tahun 2011 ditemukan kasus BBLR 
sebesar 6,51 % dari 21.170 
persalinan, sedangkan tahun 2012 
ditemukan kasus BBLR sebesar 6,32 
% dari 28.452 persalinan (Profil 
Kesehatan Dinkes Prov. Sultra, 
2012). 

Laporan evaluasi Puskesmas 
Kulisusu Kab. Buton Utara selama 3 
(tiga) tahun yaitu pada tahun 2009 
masalah gizi khususnya gizi kurang 
seperti Kurang Energi Kronis (KEK) 
dan Anemia gizi menunjukkan bahwa  
37,33 %  ibu hamil menderita KEK 
dan 51,06 % yang menderita anemia, 
dan kasus BBLR sebesar 7,5 % dan 
pada tahun 2010 dengan kasus KEK 



sebesar 19,36 %, kasus anemia sebesar 
36,30 %, dan kasus BBLR mengalami 
peningkatan 2,5 % dari tahun 
sebelumnya menjadi (10%) sedangkan 
di tahun 2011 dengan kasus KEK 
sebesar 21,21 %, kasus anemia sebesar 
24,00 %, kasus BBLR mengalami 
peningkatan  0,9 %  menjadi 10,9 %.  

Data ini menunjukkan bahwa 
masih tingginya angka kejadian BBLR 
di wilayah kerja Puskesmas Kulisusu 
Kab. Buton Utara berdasarkan data 
standar pencapaian minimal (SPM). 
Berdasarkan kesenjangan antara target 
yang di inginkan oleh pemerintah 
Kabupaten Buton Utara dengan data 
yang ada tentang kejadian kasus BBLR 
masih menunjukkan permasalahan 
yang sangat serius.  
 
Kajian Pustaka 
Tinjauan Tentang Bayi Berat 
Lahir Rendah (BBLR) 
1. Definisi 

Bayi berat lahir rendah 
(BBLR) adalah bayi dengan berat lahir 
kurang dari 2500 gram tanpa 
memandang masa gestasi. Berat lahir 
adalah berat bayi yang ditimbang 
dalam 1 (satu) jam setelah lahir. 

Prevalensi bayi berat lahir 
rendah (BBLR) diperkirakan 15% dari 
seluruh kelahiran di dunia dengan 
batasan 3,3%-38% dan lebih sering 
terjadi di negara-negara berkembang 
atau sosio-ekonomi rendah. Secara 
statistik menunjukkan 90% kejadian 
BBLR didapatkan di negara 
berkembang dan angka kematiannya 
35 kali lebih tinggi dibanding pada 
bayi dengan berat lahir lebih dari 2500 
gram (4). BBLR termasuk faktor utama 
dalam peningkatan mortalitas, 

morbiditas dan disabilitas neonatus, 
bayi dan anak serta memberikan 
dampak jangka panjang terhadap 
kehidupannya dimasa depan (1,2). 
Angka kejadian di Indonesia sangat 
bervariasi antara satu daerah dengan 
daerah lain, yaitu berkisar antara 9%-
30%, hasil studi di 7 daerah 
multicenter diperoleh angka BBLR 
dengan rentang 2.1%-17,2 %. Secara 
nasional berdasarkan analisa lanjut 
SDKI, angka BBLR sekitar 7,5 %. 
Angka ini lebih besar dari target BBLR 
yang ditetapkan pada sasaran program 
perbaikan gizi menuju Indonesia Sehat 
2010 yakni maksimal 7%. 

 
2. Upaya Pencegahan Kejadian 

Bayi Berat Lahir Rendah 
(BBLR) 

Memasuki tahun 2010, 
penanggulangan masalah gizi di 
Indonesia masih terkendala pada 
empat masalah utama kurang gizi, 
seperti kurang energi protein, anemia 
gizi besi, kurang vitamin A dan 
gangguan akibat kekurangan yodium. 
Perlunya peningkatan gizi oleh setiap 
rumah tangga sangat diperlukan sekali 
agar SDM generasi akan datang 
menjadi baik. Proses pembentukan 
SDM haruslah dilakukan sejak dini 
yaitu ketika fase janin dalam rahim 
ibu. Bayi yang berada dalam 
kandungan sangat tergantung pada 
asupan kalori, protein dan zat gizi atau 
essential lainnya yang bersumber pada 
ibu yang mengandungnya. Jika zat gizi 
yang diterima dari ibunya tidak 
mencukupi maka janin tersebut akan 
mengalami kurang gizi dan lahir 
dengan Berat Badan Rendah (BBLR) 
yang memiliki resiko dan konsekuensi 



kurang menguntungkan dalam 
kehidupan berikutnya. Tingginya 
angka kurang gizi pada ibu hamil ini 
mempunyai kontribusi terhadap 
tingginya angka BBLR di Indonesia 
yang diperkirakan mencapai 350.000 
bayi setiap tahunnya.  

 
Tinjauan Tentang Karakteristik 
Ibu Hamil 
1.  Status Gizi 

Pengetahuan gizi adalah 
proses belajar tentang pangan 
bagaimana tubuh kita 
menggunakannya sesuai keperluan 
dengan maksud untuk mencapai 
tingkat kesehatan dan kesejahtraan. 
Pengetahuan tentang gizi adalah segala 
sesuatu yang menyangkut tentang 
makanan yang berguna bagi kesehatan 
makhluk hudup khususnya manuasia. 
Menurut Suhardjo (2003), bahwa 
suatu hal yang menyatakan tentang 
pentingnya pengetahuan gizi adalah 
terletak pada tiga kenyataan, yaitu: 
a. Status gizi cukup yang sangat 

menunjang bagi kesehatan dan 
kesejahteraan. 

b. Setiap orang akan cukup gizi jika 
makanan yang dikonsumsi mampu 
menyediakan zat gizi yang 
diperlukan untuk pertumbuhan 
dan perkembangan tubuh yang 
optimal. 

c. Ilmu gizi memberikan fakta-fakta 
yang perlu sehingga penduduk 
dapat belajar menggunakan 
pangan dengan baik sehingga 
kebutuhan akan gizi dapat 
terpenuhi dengan baik.  

2. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil 
Bagi ibu hamil, pada dasarnya 

semua zat gizi memerlukan tambahan, 

namun yang seringkali menjadi 
kekurangan adalah energi protein dan 
beberapa mineral seperti Zat Besi dan 
Kalsium. Kebutuhan energi untuk 
kehamilan yang normal perlu 
tambahan kira-kira 80.000 kalori 
selama masa kurang lebih 280 hari.  
Hal ini berarti perlu tambahan  ekstra 
sebanyak kurang lebih 300 kalori 
setiap hari selama  hamil (Nasution, 
2005). 
3. Umur Ibu Hamil  

Usia 20 – 35 tahun 
merupakan periode yang baik untuk 
melahirkan, karena alat reproduksi 
telah siap menerima hasil konsepsi 
sehingga gangguan kehamilan 
termasuk anemia karena kurangnya 
asupan zat besi dapat dihindari. Usia > 
35 tahun (masa mengakhiri kesuburan 
atau tidak hamil lagi), periode usia 
istri diatas 35 tahun sebaiknya 
mengakhiri kesuburannya setelah 
mempunyai dua orang anak karena 
merupakan masa penurunan fungsi 
alat-alat reproduksi, sehingga proses 
absorbsi zat besi dapat terganggu. Hal 
ini dapat diperberat dengan kurangnya 
asupan zat besi sehingga dapat 
beresiko terjadinya anemia dalam 
kehamilan (Manuaba, 2003). 
4. Pengetahuan  

Pengetahuan (Knowledge) 
adalah pesan dalam pikiran manusia 
sebagai hasil penggunaan 
pancainderanya yang berbeda sekali 
dengan kepercayaan (acliek), takhayul 
(sufersfitions) dan penerangan-
penerangan yang keliru. Pengetahuan 
merupakan hasil dari tahu dan ini 
terjadi setelah orang melakukan 
pengindraan terhadap suatu objek 
tentunya. Pengindraan terjadi melalui 



pancaindra manusia, yakni indra 
penglihatan, pendengaran, 
penciuman, perasa dan peraba 
(Notoatmodjo, 2003). 

Pengetahuan atau kognitif 
merupakan domain yang sangat 
penting dalam membentuk tindakan 
seseorang. Dari pengalaman dan 
penelitian terbukti bahwa perilaku 
yang didasari oleh pengetahuan akan 
lebih baik hasilnya ketimbang perilaku 
yang tidak didasari oleh pengetahuan 
(Notoatmodjo, 2003). 
Tinjauan Tentang Puskesmas 

Puskesmas adalah organisasi 
kesehatan terdepan yang mempunyai 
misi sebagai pusat pengembangan 
pelayanan kesehatan secara 
menyeluruh dan terpadu untuk 
masyarakat yang tinggal di wilayah 
kerja tertentu. Dalam pelayanan 
kesehatan secara menyeluruh dan 
terpadu kepada masyarakat, 
Puskesmas mempunyai program 
berupa usaha-usaha kesehatan pokok. 
Secara rinci puskesmas sebagai pusat 
penggerak pembangunan berwawasan 
kesehatan (Muninjaya, 2004). 

Secara sarana pelayanan 
kesehatan tingkat pertama di 
Indonesia, pengelolaan program kerja 
puskesmas berpedoman pada 4 
(empat) asas pokok yakni (Azwar, 
1997) : (1) Asas pertanggungjawaban 
wilayah, (2) asas peran serta 
masyarakat, (3) asas keterpaduan, (4) 
asas rujukan. 
Ada 3 fungsi pokok Puskesmas, 
menurut Wolper (2001) yaitu : 
1. Sebagai pusat pembangunan  

kesehatan masyarakat di 
wilayahnya 

2. Membina peran serta masyarakat 
di wilayah kerjanya dalam rangka 
meningkatkan kemampuan untuk 
hidup sehat. 

3. Memberikan pelayanan secara 
menyeluruh dan terpadu kepada 
masyarakat di wilayah. 

Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah 

penelitian epidemiologi analitik 
dengan rancangan kasus kontrol yang 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
status gizi, umur , asupan energi, 
asupan protein dan pengetahuan 
terhadap kejadian BBLR. Populasi 
pada penelitian ini meliputi seluruh 
ibu hamil yang ditolong oleh tenaga 
kesehatan dengan status Bayi Berat 
Lahir Rendah di wilayah kerja 
Puskesmas Kulisusu sebanyak 35 
orang dan penarikan sampel secara 
total sampling karena jumlah populasi 
dibawah 100 (Sugiyono, 2001). Data 
penelitian dikumpulkan dengan 
menggunakan kusioner tertutup sesuai 
variable penelitian serta menggunakan 
metode analisis : 
1. Analisis Bivariat, analisis data yang 

dilakukan dengan pengujian 
hipotesis Nol (H0) atau hipotesis 
yang akan ditolak untuk 
membandingkan antara kasus 
dengan kontrol terhadap faktor 
risiko dengan menggunakan uji 
statistik Odd Ratio (OR) 

2. Analisis Multivariat, adalah teknik 
statistika dengan variabel bebas 
yang lebih dari satu. Teknik ini 
digunakan untuk mengetahui 
besarnya pengaruh antara 
beberapa variabel bebas secara 
bersamaan terhadap satu variabel 
tergantung. 



 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
1. Analisis Bivariat 
a. Hubungan Status Gizi Ibu dengan Kejadian BBLR 
Tabel 6.   Hubungan status gizi ibu dengan kejadian BBLR di wilayah kerja 

puskesmas kulisusu kabupaten buton utara 

       No Status Gizi Ibu 

Kejadian BBLR   
Jumlah 

 
Ket 

 

Kasus 
 

Kontrol 

n % n % n % 

1 Baik 8 27,6 21 72,4 29 100,0 OR = 5,0636 
LL = 1,791 
UL =14,310 

2 Buruk 27 65,9 14 34,1 41 100,0 

Total 35 50,0 35 50,0 70 100,0 

       Sumber :  Data primer hasil olahan 
Hasil penelitian ini 

menunjukkan ada hubungan status gizi 
ibu dengan kejadian BBLR, dari hasil 
uji kekuatan hubungan, lingkar lengan 
ibu memiliki kekuatan hubungan 
sedang (Koefisien phi = 0,276) 
dengan kejadian BBLR. Hal ini 
disebabkan jumlah ibu yang 
melahirkan sebagian besar memiliki 

ukuran lingkar lengan   23,5 cm, 
sementara bayi yang dilahirkan dengan 
BBLR sebagian besar berasal dari ibu 
yang memiliki ukuran lingkar lengan 
<23,5 cm. Selain itu ibu hamil kurang 
mengkomsumsi makanan yang bergizi 
sehingga pasokan nutrisi untuk 
pertumbuhan dan perkembangan 
janinnya juga kurang. 

 
b. Hubungan Umur Ibu dengan Kejadian BBLR 
Tabel 7. Hubungan umur ibu dengan kejadian BBLR di wilayah kerja puskesmas 

kulisusu kabupaten buton utara 

No Umur Ibu 

Kejadian BBLR   
Jumlah Ket 

 
Kasus 

 
Kontrol 

n % n % n % 

1 Bukan risiko tinggi 19 38,0 31 62,0 50 100,0 OR = 6,526 
LL = 1,897 
UL=22,452 

2 Risiko tinggi 4 20,0 16 80,0 20 100,0 

Total 35 50,0 35 50,0 70 100,0 

     Sumber :  Data primer hasil olahan 
Dari hasil uji bivariat nilai 

Odds Ratio = 6,526 dengan nilai lower 
limit 1,897 dan upper limit 22, 452 
yang tidak mencakup nilai 1 pada 
tingkat kepercayaan 95 % maka 
hubungan ini dikatakan bermakna 
sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 
Berarti kehamilan responden pada 
umur risiko tinggi mempunyai risiko 
6,52 kali untuk melahirkan dengan 
BBLR dibandingkan dengan responden 

yang hamil pada umur bukan risiko 
tinggi.  Hal ini menunjukkan bahwa 
ada hubungan antara umur ibu dengan 
kejadian BBLR di wilayah kerja 
Puskesmas Kulisusu Kabupaten Buton 
Utara.  

 
 
 
 



c. Hubungan Asupan Energi Ibu dengan Kejadian BBLR 
Tabel 8. Hubungan asupan energi ibu dengan kejadian BBLR di wilayah kerja 

puskesmas kulisusu kabupaten buton utara 

    Sumber :  Data primer hasil olahan 
 
Dari hasil uji bivariat nilai 

Odds Ratio = 5,455 dengan nilai lower 
limit 1,960 dan upper limit 15, 176 
yang tidak mencakup nilai 1 pada 
tingkat kepercayaan 95 % maka 
hubungan ini dikatakan bermakna 
sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 
Berarti responden dengan asupan 
energi kurang  mempunyai risiko 5 

kali untuk melahirkan dengan BBLR 
dibandingkan dengan responden yang 
asupan energi cukup.  Hal ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan 
antara asupan energi ibu dengan 
kejadian BBLR di wilayah kerja 
Puskesmas Kulisusu Kabupaten Buton 
Utara. 

 
d. Hubungan Asupan Protein Ibu dengan Kejadian BBLR 
Tabel 9. Hubungan asupan protein ibu dengan kejadian BBLR di wilayah kerja 

puskesmas kulisusu kabupaten buton utara 

No 
Asupan 

Protein Ibu 

Kejadian BBLR   
Jumlah Ket 

 
Kasus 

 
Kontrol 

n % n % n % 

1 Cukup 14 35,0 26 65,0 40 100,0 OR = 4,333 
LL = 1,569 
UL =11,976 

2 Kurang 21 70,0 9 30,0 30 100,0 

Total 35 50,0 35 50,0 70 100,0 

      Sumber :  Data primer hasil olahan 
Dari hasil uji bivariat nilai 

Odds Ratio = 4,333 dengan nilai lower 
limit 1,569 dan upper limit 11, 967 
yang tidak mencakup nilai 1 pada 
tingkat kepercayaan 95 % maka 
hubungan ini dikatakan bermakna 
sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 
Berarti responden dengan asupan 
protein kurang mempunyai risiko 

4,33 kali untuk melahirkan dengan 
BBLR dibandingkan dengan responden 
yang asupan protein cukup.  Hal ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan 
antara asupan protein ibu dengan 
kejadian BBLR di wilayah kerja 
Puskesmas Kulisusu Kabupaten Buton 
Utara.  

 
 

No 
Asupan Energi 

Ibu 

Kejadian BBLR   
Jumlah Ket 

 
Kasus 

 
Kontrol 

n % n % n % 

1 Cukup 10 29,4 24 70,6 34 100,0 OR = 5,455 
LL = 1,960 
UL =15,176 

2 Kurang 25 69,4 11 30,6 36 100,0 

Total 35 50,0 35 50,0 70 100,0 



e. Hubungan Pengetahuan Gizi Ibu dengan Kejadian BBLR 
Tabel 10. Hubungan pengetahuan gizi ibu dengan kejadian BBLR di wilayah kerja 

puskesmas kulisusu kabupaten buton utara 

     
Sumber :  Data primer hasil olahan 

Dari hasil uji bivariat nilai 
Odds Ratio = 4,231 dengan nilai lower 
limit 1,550 dan upper limit 11, 546 
yang tidak mencakup nilai 1 pada 
tingkat kepercayaan 95 % maka 
hubungan ini dikatakan bermakna 
sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 
Berarti responden dengan 
pengetahuan kurang mempunyai risiko 

4,23 kali untuk melahirkan dengan 
BBLR dibandingkan dengan responden 
yang memiliki pengetahuan cukup. 
Hal ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan antara pengetahuan gizi ibu 
dengan kejadian BBLR di wilayah 
kerja Puskesmas Kulisusu Kabupaten 
Buton Utara.  

 
2. Analisis Multivariat 

Berdasarkan analisis tabel Model Summary terdapat Nagelkerke R Square adalah 
0,634 yang berarti dalam penelitian ini 63 % kontribusi variabel-variabel 
independen mempengaruhi variabel dependen sedangkan sisanya   27 % dapat 
dijelaskan oleh sebab-sebab lain.  

Tabel 11. Hasil uji regresi logistik kejadian BBLR di wilayah kerja puskesmas kulisusu 
kabupaten buton utara 

 

B SE Wald df sig Exp (B) 

95, 0% C.I for 
EXP(B) 

Lower Upper 

Status gizi 
Umur 
Asupan energi 
Asupan protein 
Pengetahuan 
constant 

2,528 
1,819 
1,988 
2,648 
1,427 

-15,173 
 

0,868 
0,878 
0,729 
0,880 
0,741 
3,626 

8,477 
4,293 
7,446 
9,053 
3,708 
17,507 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

0,004 
0,038 
0,006 
0,003 
0,054 
0,000 

12,535 
6,168 
7,300 
14,126 
4,168 
0,000 

2,285 
1,103 
1,751 
2,517 
0,975 

68,760 
34,478 
30,441 
79,280 
17,817 

Sumber :  Data primer hasil olahan 
Hasil analisis multivariat menunjukkan 
bahwa asupan protein ibu termasuk 
variabel yang memiliki nilai OR 
=14,126, hal tersebut merupakan 
faktor risiko kejadian BBLR bagi ibu 
yang kekurangan protein saat hamil, 

karena tujuan mengkonsumsi protein 
adalah memperoleh sejumlah zat gizi 
yang diperlukan tubuh. Konsumsi 
protein yang kurang akan 
mempengaruhi keadaan gizi 
seseorang. Status gizi dengan nilai 

No 
Pengetahuan Gizi 

Ibu 

Kejadian BBLR   
Jumlah Ket 

 
Kasus 

 
Kontrol 

n % n % n % 

1 Cukup 13 34,2 25 65,8 38 100,0 OR = 4,231 
LL = 1,550 
UL =11,546 

2 Kurang 22 68,8 10 31,3 32 100,0 

Total 35 50,0 35 50,0 70 100,0 



OR= 12,535 menggambarkan adanya 
hubungan antara makanan dengan 
status gizi ibu hamil. 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan yang telah dilakukan, 
dapat disimpulkan  hal – hal mengenai 
faktor risiko kejadian Bayi Berat Lahir 
Rendah 2013 sebagai berikut : 
1. Ada hubungan antara status gizi 

ibu dengan kejadian BBLR di 
wilayah kerja Puskesmas Kulisusu 
Kabupaten Buton Utara. Nilai 
peluang sebesar 5,6 kali lebih 
besar melahirkan bayi dengan 
BBLR untuk ibu hamil yang 
berstatus gizi buruk 

2. Ada hubungan antara umur ibu 
dengan kejadian BBLR di wilayah 
kerja Puskesmas Kulisusu 
Kabupaten Buton Utara. Nilai 
peluang sebesar 6,5 kali lebih 
besar melahirkan bayi dengan 
BBLR untuk ibu hamil pada umur 
(<20 dan >35). 

3.  Ada hubungan antara asupan 
energi dengan kejadian BBLR di 
wilayah kerja Puskesmas Kulisusu 
Kabupaten Buton Utara. Nilai 
peluang sebesar 5,4 kali lebih 
besar melahirkan bayi dengan 
BBLR pada ibu dengan asupan 
energi yang kurang 

4.  Ada hubungan antara asupan 
protein dengan kejadian BBLR di 
wilayah kerja Puskesmas Kulisusu 
Kabupaten Buton Utara. Nilai 
peluang sebesar 4,3 kali lebih 
besar melahirkan bayi dengan 
BBLR pada ibu dengan asupan 
protein yang kurang 

5.  Ada hubungan antara 
pengetahuan dengan kejadian 
BBLR di wilayah kerja Puskesmas 
Kulisusu Kabupaten Buton Utara. 
Nilai peluang sebesar 4,2 kali 
lebih besar melahirkan bayi 
dengan BBLR pada ibu dengan 
pengetahuan yang kurang. 

6. Hasil analisis multivariat 
menunjukkan bahwa asupan 
protein ibu termasuk variabel 
yang memiliki nilai OR tertinggi 
yaitu 14,126. 
 

B. Saran 
Denas kesehatan maupun 

puskesmas seyogyanya harus 
memberikan dukungan bagi pelaksana 
program agar dapat menjalankan 
programnya dengan baik. 

Perlunya dilakukan penyuluhan 
mengenai konsumsi bahan makanan 
yang mengandung gizi cukup bagi ibu 
hamil dan janinnya serta hendaknya 
setiap keluarga dapat merencanakan 
persalinan ibu dalam kurun umur 
reproduksi sehat (20-35 tahun) dan 
diharapkan para petugas Puskesmas 
khususnya petugas program KIA/KB 
dan program Gizi untuk terus 
meningkatkan asuhan dan konseling 
gizi kepada masyarakat khususnya ibu 
hamil dan keluarganya tentang 
pentingnya pemenuhan asupan gizi 
pada masa kehamilan. 
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Abstract 
 

Efficiency analysis needs to be done on the inpatient nutrition and outside 
catering segments in Nutrition Division of PHC Hopital Surabaya in order to 
improve production efficiency. Efficiency analysis is performed using Data 
Envelopment Analysis based on the input-oriented and the model of Constant 
Returns to Scale. This is observational research. Primary data collected by in-
depth interview and observation. Secondary data consist of personnel costs, 
materials costs, equipment costs, supplies costs, selling price, and the number of 
products sold. Secondary data is data that is used periodically per month during 
2013. The results are inpatient nutrition and outside catering segments efficient 
in utilizing the productive capacity with an efficiency score of 106,51% and 
112,19%, but there are certain months with inefficient capacity utilization rate 
of production. This raises the inefficient condition on the average utilization of 
the input variables. Inpatient segment is not efficient in the utilization of 
personnel costs, material costs, equipment costs, and supplies costs. Outside 
catering segment is not efficient in the utilization of materials costs and 
equipment costs, but efficient in personnel costs and supplies costs. Based on the 
study, the efforts to improve efficiency that can be performed are: 1) a clear 
division of employees between business segments; 2) the assessment of production 
per month to see the trend of production as a material consideration when 
determining the procurement of equipment and supplies. Procurement of 
equipment and supplies should not be done when production decreases; 3) research 
and development on the use of alternative food. 
 
Keywords : relative efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), nutrition 

division of hospital 
 
 
 
 
 
 



Abstrak 
Analisis efisiensi perlu dilakukan pada segmen usaha gizi rawat inap dan 
outside catering Instalasi Gizi Rumah Sakit PHC Surabaya untuk 
meningkatkan efisiensi produksi. Analisis efisiensi dilakukan 
menggunakan metode data Envelopment Analysis dengan orientasi input 
dan model Constant Returns to Scale. Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional. Data primer diperoleh melalui indepth-interview dan 
observasi. Data sekunder terdiri dari data biaya pegawai, biaya bahan 
makanan, biaya peralatan, biaya perlengkapan, harga jual, dan jumlah 
produk terjual. Data sekunder yang digunakan adalah data periodik per 
bulan pada tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa segmen 
usaha gizi rawat inap dan outside catering efisien dalam menggunakan 
kapasitas produksi yang dimiliki dengan nilai rata-rata 106,51% dan 
112,19%, namun terdapat beberapa bulan tertentu yang tidak efisien. 
Hal tersebut menyebabkan kondisi tidak efisien pada rata-rata 
pemanfaatan variabel input. Segmen usaha gizi rawat inap tidak efisien 
pada pemanfaatan biaya pegawai, biaya bahan makanan, biaya peralatan, 
dan biaya perlengkapan. Segmen usaha outside catering tidak efisien pada 
pemanfaatan biaya bahan makanan dan biaya peralatan, namun efisien 
pada pemanfaatan biaya pegawai dan biaya perlengkapan. Berdasarkan 
penelitian, upaya peningkatan efisiensi yang dapat dilakukan adalah: 1) 
pembagian pegawai yang jelas antar segmen usaha; 2) pengkajian 
produksi per bulan untuk melihat tren produksi sebagai bahan 
pertimbangan menentukan waktu pengadaan peralatan dan 
perlengkapan. Pengadaan sebaiknya tidak dilakukan saat produksi 
menurun; 3) penelitian dan pengembanagan penggunaan bahan makanan 
alternatif. 
 
Kata Kunci : efisiensi relatif, Data Envelopment Analysis (DEA), instalasi 

gizi rumah sakit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pendahuluan  
Industri rumah sakit di Indonesia 

terus mengalami perkembangan. 
Berdasarkan data Direktorat Jenderal 
Bina Upaya Kesehatan Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia, pada 
tahun 2012 terdapat 2.186 rumah 
sakit di seluruh Indonesia dengan 286 
rumah sakit di antaranya terdapat di 
Propinsi Jawa Timur. Persaingan 
industri rumah sakit mendorong 
rumah sakit untuk memiliki kinerja 
yang baik agar dapat bertahan. Kinerja 
pelayanan kesehatan dapat diukur dari 
beberapa aspek, yaitu kualitas 
pelayanan; utilisasi, biaya, efisiensi; 
kepuasan; dan finansial [1]. Efisiensi 
menjadi aspek yang penting, karena 
rumah sakit dihadapkan pada faktor 
keterbatasan sumber daya. Sementara 
itu, rumah sakit menjadi sektor 
industri yang penting karena terkait 
dengan kehidupan manusia secara 
langsung. 

Perkembangan industri rumah 
sakit mendorong rumah sakit untuk 
terus berinovasi mengembangkan 
usahanya. Salah satu inovasi 
pengembangan usaha yang dilakukan 
di Rumah Sakit PHC Surabaya adalah 
pengembangan usaha Instalasi Gizi. 
Berbeda dengan instalasi gizi di 
sebagian besar rumah sakit yang ada di 
Indonesia yang berfokus pada satu 
pelayanan gizi rumah sakit, yaitu 
penyelenggaraan makanan untuk 
pasien rawat inap, Instalasi Gizi 
Rumah Sakit PHC Surabaya selain 
melakukan penyelenggaraan makanan 
untuk pasien rawat inap juga 
melaksanakan usaha cafe dan outside 
catering. Kedua usaha tersebut muncul 
sebagai inovasi dalam menanggapi 

kebutuhan pasar yang berkembang. 
Agar usaha yang dilakukan oleh 
Instalasi Gizi Rumah Sakit PHC 
Surabaya dapat secara maksimal 
menyokong perkembangan rumah 
sakit, maka perlu diperhatikan 
efisiensinya. Efisiensi mengacu pada 
seberapa baik input dikonversi menjadi 
output. 

Terdapat beberapa metode yang 
dapat digunakan untuk melakukan 
pengukuran efisiensi. Penelitian ini 
menggunakan metode Data 
Envelopment Analysis (DEA). Metode 
DEA dipilih karena beberapa 
keunggulan yang dimilikinya sesuai 
dengan kondisi di instalasi gizi. DEA 
dapat menggunakan muliple input dan 
multiple output yang memiliki satuan 
pengukuran yang berbeda. Selain itu, 
DEA yang menggunakan metode 
pemrograman linear dapat membuat 
estimasi batasan produksi melalui 
persamaan linear untuk fungsi 
produksi yang tidak spesifik dan 
fleksibel. 

DEA merupakan suatu metode 
yang menggunakan pemrograman 
linear untuk mengevaluasi efisiensi 
relatif dari masing-masing DMU yang 
homogen. DEA membuat estimasi 
batasan produksi melalui persamaan 
linear yang dibentuk dari kombinasi 
input dan output dari kinerja unit 
produksi terbaik. Unit produksi yang 
memiliki batasan produksi terbaik 
diberi skor efisiensi 1 atau 100% dan 
dianggap efisien secara teknis 
dibandingkan dengan unit produksi 
yang lain. Sedangkan unit produksi 
yang tidak efisien diberi skor antara 0 
sampai dengan 1. Semakin besar skor 



menandakan tingkat efisiensi semakin 
tinggi.  

Konsep DEA secara matematis 
dituliskan sebagaimana persamaan 
berikut: 

𝑒𝑜 =
 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑝
𝑠
𝑟=1

 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑝
𝑚
𝑖=1

  

dimana: 

𝑒𝑜  = efisiensi relatif 
s = jumlah output 

𝑢𝑟  = bobot untuk output r 

𝑦𝑟𝑝  = nilai dari output r yang 
dihasilkan DMU 

m = jumlah input 

𝑣𝑖  = bobot untuk input i 

𝑥𝑖𝑝  = nilai dari input i yang 
dihasilkan DMU 

 
Tujuan penelitian ini adalah 
melakukan analisis efisiensi segmen 
usaha gizi rawat inap dan outside 
catering Instalasi Gizi Rumah Sakit 
PHC Surabaya dengan metode Data 
Envelopment Analysis untuk menyusun 
rekomendasi upaya peningkatan 
efisiensi.  

 
Metode Penelitian 

Pengukuran efisiensi produksi 
dengan metode DEA dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Menentukan DMU 

DMU merupakan unit dimana 
pengukuran efisiensi akan 
dilakukan. DMU dalam penelitian 
ini adalah unit produksi setiap bulan 
pada tahun 2013 di segmen usaha 
gizi rawat inap dan outside catering 
Instalasi Gizi Rumah Sakit PHC 
Surabaya, sehingga terdapat 12 
DMU untuk masing-masing segmen 
usaha. 

2. Menentukan variabel efisiensi 
proses produksi 
Variabel efisiensi dari suatu proses 
produksi dapat dikelompokkan 
menjadi 2 variabel, yaitu input dan 
output. Terdapat 4 variabel yang 
diidentifikasi sebagai input dalam 
penelitian ini, yaitu biaya pegawai, 
biaya bahan makanan, biaya 
peralatan, dan biaya perlengkapan. 
Sementara itu, yang diidentifikasi 
sebagai variabel output adalah 
pendapatan usaha yang merupakan 
hasil perkalian harga produk dengan 
jumlah produk terjual. 

3. Menyusun data input dan output 
untuk diperhitungkan dalam proses 
analisis.  

4. Melakukan perhitungan efisiensi 
DEA dengan menggunakan software 
Efficiency Measurement System (EMS). 

5. Menentukan DMU yang efisien dan 
tidak efisien. 
Penentuan tingkat efisiensi DMU 
dilakukan berdasarkan nilai efisiensi 
DEA yang dicapai. 

6. Menentukan peer group. 
Peer group ditentukan bagi DMU 
yang tidak efisien untuk dijadikan 
acuan menyusun strategi 
peningkatan efisiensi. 

7. Menyusun strategi peningkatan 
efisiensi. 

 
Hasil Penelitian 
Nilai Pemanfaatan Kapasitas 
Produksi 

Nilai pemanfaatan kapasitas 
produksi dihitung berdasarkan nilai 
efisiensi relatif yang dihasilkan dari 
Data Envelopment Analysis. Unit 
produksi yang memiliki batasan 
produksi terbaik dan dianggap efisien 



secara teknis dibandingkan dengan 
unit produksi lain dalam metode DEA 
diberi skor 100% [2]. Nilai efisiensi 
relatif produksi per bulan segmen 
usaha gizi rawat inap dan outside 
catering dapat dipelajari pada Tabel 1 
dan Tabel 2. Nilai efisiensi relatif 
pemanfaatan kapasitas produksi pada 

suatu bulan menunjukkan tingkat 
efisiensi pemanfaatan kapasitas 
produksi yang dilaksanakan pada bulan 
tersebut dibandingkan dengan 
produksi yang dilaksanakan pada 
semua bulan yang lain di tahun 2013 
untuk segmen usaha yang sama. 

Tabel 1 
Efisiensi Relatif Segmen Usaha Gizi Rawat Inap Rumah Sakit PHC Surabaya dengan  

Metode Data Envelopment Analysis 

DMU Masa Produksi Gizi Rawat Inap Nilai Efisiensi Relatif (%) Keterangan 

1 Januari 168,33 Efisien 

2 Februari 103,67 Efisien 

3 Maret 116,26 Efisien 

4 April 137,14 Efisien 

5 Mei 97,07 Tidak efisien 

6 Juni 108,64 Efisien 

7 Juli 106,91 Efisien 

8 Agustus 62,60 Tidak efisien 

9 September 83,92 Tidak efisien 

10 Oktober 90,10 Tidak efisien 

11 November 110,57 Efisien 

12 Desember 92,91 Tidak efisien 

 Nilai efisiensi relatif rata-rata 106,51 Efisien 

 
Segmen usaha gizi rawat inap 

melakukan produksi dengan efisien 
pada tujuh bulan, yaitu Januari, 
Februari, Maret, April, Juni, Juli, dan 
November. Pemanfaatan kapasitas 
produksi paling efisien terjadi pada 
bulan Januari dengan nilai efisiensi 
relatif mencapai 168,33%. Sementara 
itu, lima bulan yang lain, yaitu Mei, 
Agustus, September, Oktober, dan 
Desember produksi di segmen usaha 
gizi rawat inap tidak dilakukan dengan 
efisien. Ketidakefisienan terbesar 
terjadi pada bulan Agustus dengan 
nilai efisiensi relatif sebesar 62,60%. 
Kendati terdapat lima bulan 
pemanfaatan kapasitas produksi yang 
tidak efisien, namun secara rata-rata 
dalam satu tahun segmen usaha gizi  

 
rawat inap telah dapat memanfaatkan 
kapasitas produksi yang dimiliki secara 
efisien dengan nilai pemanfaatan 
kapasitas produksi rata-rata 106,51%. 

Sementara itu, berdasarkan 
analisis DEA pada segmen usaha outside 
catering sesuai dengan yang tersaji pada 
Tabel 2 dapat dipelajari bahwa segmen 
usaha outside catering dapat 
memanfaatkan kapasitas produksi 
secara efisien pada sepuluh bulan. 
Ketidakefisienan pemanfaatan 
kapasitas produksi segmen usaha 
outside catering hanya terjadi pada dua 
bulan, yaitu bulan Juli dan Agustus. 

 
 
 
 



Tabel 2 
Efisiensi Relatif Segmen Usaha 

Outside Catering Rumah Sakit PHC Surabaya  
dengan Metode Data Envelopment Analysis 

DMU Masa Produksi Outside Catering Nilai Efisiensi Relatif (%) Keterangan 

1 Januari 151,33 Efisien 

2 Februari 105,64 Efisien 

3 Maret 119,14 Efisien 

4 April 117,08 Efisien 

5 Mei 103,08 Efisien 

6 Juni 121,15 Efisien 

7 Juli 92,58 Tidak efisien 

8 Agustus 69,20 Tidak efisien 

9 September 159,45 Efisien 

10 Oktober 100,83 Efisien 

11 November 105,98 Efisien 

12 Desember 100,77 Efisien 

 Nilai efisiensi relatif rata-rata 112,19 Efisien 

 
Pemanfaatan kapasitas produksi 

segmen usaha outside catering secara 
rata-rata efisien dengan nilai 
112,19%. Seperti halnya yang terjadi 
di segmen usaha gizi rawat inap, 
ketidakefisienan tertinggi pada outside 
catering juga terjadi pada bulan 
Agustus dengan nilai 69,20%. 
Sedangkan pemanfaatan kapasitas 
produksi paling efisien terjadi pada 
bulan September dengan nilai 
159,45%. 

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 
2, dapat dipelajari bahwa pada bulan 
Januari kedua segmen usaha memiliki 
nilai efisiensi yang tinggi. Bulan 
Januari memiliki nilai efisiensi 
terbesar pada segmen usaha gizi rawat 
inap, dan memiliki nilai efisiensi 
terbesar kedua pada outside catering. 
Sementara itu, nilai efisiensi terendah 
pada segmen usaha gizi rawat inap dan 
outside catering terjadi pada bulan yang 
sama, yaitu bulan Agustus. Nilai 
efisiensi bulan Agustus rendah karena 
pada bulan tersebut terjadi penurunan  

 
pendapatan, sementara terdapat biaya 
tetap yang harus dibayar dan 
peningkatan biaya tunjangan 
operasional. Penurunan pendapatan 
terjadi karena adanya penurunan 
produksi. Penurunan produksi terjadi 
sebagai akibat dari rendahnya tingkat 
hunian rawat inap pada bulan 
tersebut. Biaya tetap yang dibayarkan 
adalah biaya gaji pegawai. Peningkatan 
tunjangan operasional terjadi karena 
pada bulan tersebut dibayarkan 
tunjangan hari raya yang termasuk 
dalam tunjangan operasional. 

 
Nilai Pemanfaatan Input 

Metode Data Envelopment Analysis 
selain menghasilkan informasi 
mengenai nilai efisiensi relatif juga 
menyajikan informasi tentang kondisi 
setiap variabel input dan output yang 
dianalisis. Melalui informasi tersebut 
dapat diketahui nilai pemanfaatan 
masing-masing variabel yang 
dianalisis. Data Envelopment Analysis 
yang dilakukan dalam penelitian ini 



berorientasi pada input, sehingga nilai 
pemanfaatan output dimaksimalkan 
menjadi 100%. Nilai pemanfaatan 
variabel yang bervariasi terjadi pada 
variabel input. Melalui nilai 
pemanfaatan masing-masing input 
dapat diketahui variabel penyebab 
terjadinya ketidakefisienan pada 

pemanfaatan kapasitas produksi. Nilai 
pemanfaatan masing-masing variabel 
input pada segmen usaha gizi rawat 
inap dan Outside Catering Instalasi Gizi 
Rumah Sakit PHC Surabaya dapat 
dipelajari pada Tabel 3 dan Tabel 4.  

 

Tabel 3 
Nilai Pemanfaatan Input Segmen Usaha Gizi Rawat Inap Rumah Sakit PHC Surabaya 

DMU 

Nilai Pemanfaatan Input (%) 

Biaya Pegawai 
Biaya Bahan 

Makanan 
Biaya Peralatan Biaya 

Perlengkapan 

1 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 100,00 100,00 100,00 100,00 

5 100,00 100,00 100,00 52,01 

6 100,00 100,00 100,00 100,00 

7 100,00 100,00 100,00 100,00 

8 93,84 100,00 95,11 100,00 

9 71,24 100,00 100,00 100,00 

10 100,00 90,95 100,00 50,54 

11 100,00 100,00 100,00 100,00 

12 100,00 98,81 100,00 100,00 

Rata-
rata 

97,09 99,15 98,56 91,88 

 
Walaupun segmen usaha gizi 

rawat inap memiliki nilai kapasitas 
produksi rata-rata yang efisien, namun 
terjadi ketidakefisienan pada 
pemanfaatan semua variabel input di 
segmen usaha gizi rawat inap. 
Ketidakefisienan terbesar terjadi pada 
variabel perlengkapan sebesar 8,12%.  
 
 

 
Sedangkan pemanfaatan variabel input 
yang paling efisien adalah variabel 
bahan makanan yang memiliki nilai 
pemanfaatan rata-rata sebesar 
99,15%. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tabel 4 
Nilai Pemanfaatan Input Segmen Usaha Outside Catering Rumah Sakit PHC Surabaya 

DMU 
Nilai Pemanfaatan Input (%) 

Biaya Pegawai 
Biaya Bahan 

Makanan 
Biaya Peralatan Biaya 

Perlengkapan 

1 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 100,00 100,00 100,00 100,00 

5 100,00 100,00 100,00 100,00 

6 100,00 100,00 100,00 100,00 

7 100,00 90,84 28,71 100,00 

8 100,00 100,00 47,89 100,00 

9 100,00 100,00 100,00 100,00 

10 100,00 100,00 100,00 100,00 

11 100,00 100,00 100,00 100,00 

12 100,00 100,00 100,00 100,00 

Rata-
rata 

100,00 99,24 89,72 100,00 

 
Berbeda dengan  yang terjadi 

pada segmen usaha gizi rawat inap 
yang pemanfaatan rata-rata semua 
variabel input yang dimiliki tidak 
efisien, pada segmen usaha outside 
catering ketidakefisienan hanya terjadi 
pada dua variabel. Variabel input yang 
tidak efisien dalam pemanfaatannya 
pada segmen usaha outside catering 
adalah peralatan dengan nilai 
pemanfaatan rata-rata 89,72% dan 
variabel bahan makanan dengan nilai 
pemanfaatan rata-rata 99,24%. 

 
Pembahasan 

Berdasarkan analisis dengan 
metode Data Envelopment Analysis 
diperoleh hasil bahwa proses produksi 
di segmen usaha gizi rawat inap 
Rumah Sakit PHC Surabaya 
dilaksanakan dengan nilai pemanfaatan 
kapasitas produksi rata-rata 106,51%. 
Sedangkan nilai pemanfaatan kapasitas 
produksi rata-rata segmen usaha 
outside catering adalah 112,19%. Unit 

produksi yang memiliki batasan 
produksi terbaik dan dianggap efisien 
secara teknis dibandingkan dengan 
unit produksi lain dalam DEA diberi 
skor 100% [2]. Berdasarkan 
pemaparan tersebut disimpulkan 
bahwa segmen usaha gizi rawat inap 
dan outside catering efisien dalam 
memanfaatkan kapasitas produksi yang 
dimiliki.  

Kendati secara rata-rata dalam 
satu tahun kedua segmen telah 
memanfaaatkan kapasitas produksi 
yang dimiliki dengan efisien, namun 
terdapat bulan-bulan tertentu dimana 
proses produksi tidak efisien. Segmen 
usaha gizi rawat inap tidak melakukan 
produksi dengan efisien pada 5 bulan, 
yaitu bulan Mei, Agustus, September, 
Oktober, dan Desember. Produksi 
yang tidak efisien pada bulan Mei 
disebabkan oleh pemanfaatan variabel 
biaya perlengkapan yang tidak efisien. 
Pemanfaatan biaya perlengkapan di 
segmen usaha gizi rawat inap pada 
bulan Mei adalah 52,01%. Biaya 



perlengkapan pada bulan Mei tinggi 
karena dilakukan belanja perlengkapan 
baru dan penggantian atas 
perlengkapan yang hilang. 
Ketidakefisienan pemanfaatan 
kapasitas produksi pada bulan Agustus 
disebabkan oleh pemanfaatan yang 
tidak efisien pada variabel biaya 
pegawai dan biaya peralatan. Biaya 
pegawai bulan Agustus tidak efisien 
karena pada bulan ini dibayarkan 
tunjangan hari raya sehingga 
meningkatkan nilai biaya pegawai 
bulan Agustus. Namun di sisi lain, 
pendapatan pada bulan Agustus justru 
menurun karena tingkat hunian pasien 
pada bulan ini menurun. Biaya 
pegawai juga menjadi faktor penyebab 
terjadinya ketidakefisienan 
pemanfaatan kapasitas produksi pada 
bulan September. Sementara itu, 
proses produksi yang tidak efisien 
pada bulan Oktober disebabkan oleh 
pemanfaatan variabel biaya bahan 
makanan dan biaya perlengkapan yang 
tidak efisien. Penyebab kondisi ini 
adalah adanya peningkatan harga bahan 
makanan dan belanja perlengkapan 
yang dilakukan. 

Segmen usaha outside catering 
juga melakukan pemanfaatan kapasitas 
produksi yang tidak efisien. Ketidak 

efisienan terjadi pada bulan Juli dan 
Agustus. Produksi yang tidak efisien 
pada bulan Juli disebabkan oleh 
pemanfaatan variabel biaya bahan 
makanan dan biaya peralatan yang 
tidak efisien. Sedangkan 
ketidakefisienan pemanfaatan kapasitas 
produksi pada bulan Agustus 
disebabkan oleh variabel biaya 
peralatan. 

Adanya ketidakefisienan pada 
pemanfaatan beberapa variabel input 
pada beberapa bulan menunjukkan 
bahwa tingkat efisiensi pada kedua 
segmen masih dapat ditingkatkan. 
Peningkatan efisiensi dapat dilakukan 
dengan mengelola variabel-variabel 
input yang tidak efisien. 

Untuk mewujudkan kondisi 
efisien pada DMU yang tidak efisien, 
perbaikan dapat dilakukan melalui 
penyesuaian nilai input dan output 
dengan mengacu pada refference set dari 
DMU yang efisien. Analisis metode 
Data Envelopment Analysis dengan 
software Efficiency Measurement System 
juga menyajikan informasi refference set 
bagi DMU yang tidak efisien yang 
terdiri dari DMU yang efisien dengan 
nilai multipliers dapat dipelajari pada 
Tabel 5 dan 6. 

 
Tabel 5 

Refference Set bagi DMU yang Tidak Efisien 
di Segmen Usaha Gizi Rawat Inap Rumah Sakit PHC Surabaya 

DM
U 

Masa Produksi Gizi Rawat 
Inap 

Refference Set 

5 Mei Januari (0,14), Februari (0,63), April 0,14 

8 Agustus Maret (0,21), April (0,49) 

9 September Januari (0,27), Maret (0,43), Juli (0,06) 

10 Oktober Maret (0,44), November (0,37) 

12 Desember Maret (0,64), November (0,07) 



 
Tabel 6 

Refference Set bagi DMU yang Tidak Efisien di Segmen Usaha Outside Catering Rumah 
Sakit PHC Surabaya 

DM
U 

Masa Produksi Gizi Rawat 
Inap 

Refference Set 

7 Juli Maret (0,78), Desember (0,10) 

8 Agustus Januari (0,04), Maret (0,38), Juni (0,41) 

 
Berdasarkan refference set sebagaimana dapat dipelajari pada Tabel 5 dan 

Tabel 6, maka: 
1. Gizi Rawat Inap Mei dapat meningkatkan efisiensinya dengan melakukan 

penyesuaian nilai variabel input dan output sebagai berikut: 
 
 
a. Biaya pegawai   = (Rp.59.576.794 x 0,14) + (Rp.49.370.059 x 0,63) +  

    (Rp.57.501.167 x 0,14) 
= Rp.47.494.052 

b. Biaya bahan makanan = (Rp.61.042.131 x 0,14) + (Rp.67.349.191 x 0,63) +     
                (Rp.38.843.650 x 0,14) 

= Rp.56.414.000 
c. Biaya peralatan  = (Rp.9.429.684 x 0,14) + (Rp.15.997.439 x 0,63) +  

      (Rp.21.196.290 x 0,14) 
= Rp.14.366.023 

d. Biaya perlengkapan = (Rp.12.370.694 x 0,14) + (Rp.12.776.364 x 0,63) +  
    (Rp.11.653.703 x 0,14) 
= Rp.11.412.525 

e. Pendapatan  = (Rp.221.601.607 x 0,14) +(Rp.223.342.960 x 0,63)+ 
    (Rp.219.334.190 x 0,14) 

         = Rp.202.437.076 

2. Gizi Rawat Inap Agustus dapat meningkatkan efisiensinya dengan melakukan 
penyesuaian nilai variabel input dan output sebagai berikut: 
a. Biaya pegawai   = (Rp.49.696.541 x 0,21) + (Rp. 57.501.167 x 0,49) 

     = Rp.38.611.845 
b. Biaya bahan makanan = (Rp.75.682.485 x 0,21) + (Rp.38.843.650 x 0,49) 

= Rp.34.926.710 
c. Biaya peralatan  = (Rp.23.254.938 x 0,21) + (Rp.21.196.290 x 0,49) 

= Rp.15.269.719 
d. Biaya perlengkapan = (Rp.10.704.053 x 0,21) + (Rp.11.653.703 x 0,49) 

= Rp.7.958.166 
e. Pendapatan  = (Rp.244.653.967 x 0,21) + (Rp.219.334.190 x 0,49) 

= Rp.158.851.086 

  
 
 



3. Gizi Rawat Inap September dapat meningkatkan efisiensinya dengan melakukan 
penyesuaian nilai variabel input dan output sebagai berikut: 
a. Biaya pegawai   = (Rp.59.576.794 x 0,27) + (Rp.49.696.541 x 0,43)   +  

    (Rp.67.865.236 x 0,06) 
= Rp.41.527.161 

b. Biaya bahan makanan = (Rp.61.042.131 x 0, 27) + (Rp.75.682.485 x 0, 43)+  
    (Rp.75.809.550 x 0, 06) 
= Rp.53.573.417 

c. Biaya peralatan  = (Rp.9.429.684 x 0, 27) + (Rp.23.254.938 x 0, 43)   +  
    (Rp.20.143.095 x 0, 06) 
= Rp.13.754.224 

d. Biaya perlengkapan =  (Rp.12.370.694 x 0, 27) + (Rp.10.704.053 x 0, 43) +  
    (Rp.8.608.812 x 0, 06) 
= Rp.8.459.359 

e. Pendapatan  = (Rp.221.601.607x0, 27) + (Rp.244.653.967x0, 43) +  
    (Rp.210.351.464 x 0, 06) 

   = Rp.177.654.728 
4. Gizi Rawat Inap Oktober dapat meningkatkan efisiensinya dengan melakukan 

penyesuaian nilai variabel input dan output sebagai berikut: 
a. Biaya pegawai   = (Rp.49.696.541 x 0,44) + (Rp.36.918.008 x 0,37) 

= Rp.35.526.141 
b. Biaya bahan makanan = (Rp.75.682.485 x 0, 44) + (Rp.75.129.058 x 0, 37) 

= Rp.61.098.045 
c. Biaya peralatan  = (Rp.23.254.938 x 0, 44) + (Rp.48.561.014 x 0, 37) 

= Rp.28.199.748 
d. Biaya perlengkapan = (Rp.10.704.053 x 0, 44) + (Rp.17.576.443 x 0, 37) 

= Rp.11.213.067 
e. Pendapatan  = (Rp.244.653.967 x 0, 44) + (Rp.200.954.011 x 0,37) 

= Rp.182.000.730 
 

5. Gizi Rawat Inap Desember dapat meningkatkan efisiensinya dengan melakukan 
penyesuaian nilai variabel input dan output sebagai berikut: 
a. Biaya pegawai   = (Rp.49.696.541 x 0,64) + (Rp.36.918.008 x 0,07) 

= Rp.34.390.047 
b. Biaya bahan makanan = (Rp.75.682.485 x 0, 64) + (Rp.75.129.058 x 0, 07) 

= Rp.53.695.824 
c. Biaya peralatan  = (Rp.23.254.938 x 0, 64) + (Rp.48.561.014 x 0, 07) 

= Rp.18.282.431 
d. Biaya perlengkapan = (Rp.10.704.053 x 0, 64) + (Rp.17.576.443 x 0, 07) 

= Rp.8.080.945 
e. Pendapatan  = (Rp.244.653.967 x0, 64) + (Rp.200.954.011 x 0, 07) 

= Rp.170.645.320 
 
 



6. Outside Catering Juli dapat meningkatkan efisiensinya dengan melakukan 
penyesuaian nilai variabel input dan output sebagai berikut: 
a. Biaya pegawai   = (Rp.18.859.649 x 0,78) + (Rp.16.242.104 x 0,10) 

= Rp.16.334.737 
b. Biaya bahan makanan = (Rp.147.598.571x0, 78) + (Rp.146.793.211x0, 10) 

= Rp.129.806.207 
c. Biaya peralatan  = (Rp.4.360.145 x 0, 78) + (Rp.8.183.122 x 0, 10) 

= Rp.4.219.225 
d. Biaya perlengkapan = (Rp.13.785.910 x 0, 78) + (Rp.22.329.098 x 0, 10) 

= Rp.12.985.920 
e. Pendapatan  = (Rp.337.322.400 x0, 78) + (Rp.304.155.100 x 0, 10) 

= Rp.293.526.982 

7. Outside Catering Agustus dapat meningkatkan efisiensinya dengan melakukan 
penyesuaian nilai variabel input dan output sebagai berikut: 
a. Biaya pegawai   = (Rp.14.677.875 x 0,04) + (Rp.18.859.649 x 0,38) +  

    (Rp.28.762.952 x 0,41) 
= Rp.19.546.592 

b. Biaya bahan makanan = (Rp.129.000.066x0, 04) + (Rp.147.598.571x0, 38) +  
   (Rp.86.224.845 x 0, 41) 
= Rp.96.599.646 

c. Biaya peralatan  = (Rp.3.773.860 x 0,04) + (Rp.4.360.145 x 0, 38) +  
   (Rp.7.047.099 x 0, 41) 
= Rp.4.697.120 

d. Biaya perlengkapan = (Rp.4.878.368 x 0, 04) + (Rp.13.785.910 x 0, 38) +  
   (Rp.15.898.654 x 0, 41) 
= Rp.11.952.229 

e. Pendapatan  = (Rp.238.995.000x0, 04) + (Rp.337.322.400x0, 38) +  
   (Rp.311.530.150 x 0, 41) 
= Rp.265.469.674 

Agar diperoleh nilai variabel input yang tepat untuk pencapaian kondisi efisien, maka 
pengelolaan variabel input perlu memperhatikan kondisi masing-masing bulan yang 
memiliki situasi berbeda. 
 
Simpulan dan Saran 

Melalui perhitungan dengan 
menggunakan empat variabel input, 
yaitu biaya pegawai, biaya bahan 
makanan, biaya peralatan, dan biaya 
perlengkapan serta satu variabel 
output, yaitu pendapatan diperoleh 
hasil segmen usaha gizi rawat inap dan 
outside catering efisien dalam 
memanfaatkan kapasitas produksi yang 
dimiliki. Segmen usaha outside catering 
lebih efisien dibanding dengan segmen 
usaha gizi rawat inap dalam 

memanfaatkan kapasitas produksi yang 
dimiliki. Kendati segmen usaha gizi 
rawat inap dan outside catering 
memiliki nilai pemanfaatan kapasitas 
produksi rata-rata efisien dalam satu 
tahun, namun terdapat bulan-bulan 
tertentu dengan nilai pemanfaatan 
kapasitas produksi tidak efisien. Hal 
tersebut menimbulkan kondisi tidak 
efisien pada pemanfaatan rata-rata 
variabel input.Pemanfaatan rata-rata 
variabel biaya pegawai, bahan 
makanan, peralatan, dan perlengkapan 
pada segmen usaha gizi rawat inap 



tidak efisien. Pemanfaatan rata-rata 
variabel biaya pegawai dan 
perlengkapan di segmen usaha outside 
catering efisien, namun tidak efisien 
pada variabel bahan makanan dan 
peralatan. 

Berdasarkan hasil penelitian, 
maka upaya peningkatan efisiensi yang 
dapat dilakukan pada segmen usaha 
gizi rawat inap dan outside catering 
Instalasi Gizi Rumah Sakit PHC 
Surabaya adalah melakukan pembagian 
pegawai yang jelas antar segmen usaha 
sehingga pembebanan biaya pegawai 
lebih jelas antar segmen usaha. 
Instalasi Gizi Rumah Sakit PHC juga 
perlu melakukan kajian produksi per 
bulan untuk melihat trend produksi 
sebagai bahan pertimbangan 
menentukan waktu pengadaan 
peralatan dan perlengkapan. 
Pengadaan peralatan dan perlengkapan 
sebaiknya tidak dilakukan saat 
produksi menurun, karena hal 
tersebut akan menurunkan tingkat 
efisiensi. Sedangkan untuk 
menanggulangi dampak kenaikan 
harga bahan makanan, maka perlu 
dilakukan penelitian dan 
pengembangan penggunaan bahan 
makanan alternatif. 

Penelitian yang dilakukan 
menggunakan komponen biaya 
langsung sebagai variabel input. 
Penelitian selanjutnya dapat 
menambahkan komponen biaya tidak 
langsung sebagai variabel input. 
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Abstrak 
 

Meningkatnya jumlah drop-out (K1-K4) pemeriksaan ibu hamil rata-rata lebih dari 
10% dari batas toleransi tertentu <10% pada tahun 2010, 2011 dan 2012 di 
Puskesmas Lombok Tengah menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan. 
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan rekomendasi 
upaya menurunkan  Angka Drop-Out K4 pemeriksakan ANC (Antenatal Care) 
berdasarkan faktor ibu hamil, komunikasi terapeutik dan komunikasi interaktif di 
Puskesmas Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan studi observasional 
menggunakan rancangan cross sectional. Unit analisis dalam penelitian ini adalah ibu 
dengan bayi kurang dari 3 bulan. Penelitian ini dilakukan pada November 2013 
dengan menggunakan  metode multistage sampling. Kesimpulan dari hasil 
penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi kunjungan K4 pemeriksaan ANC 
yaitu faktor pelanggan, faktor lingkungan serta komunikasi terapetik dan 
komunikasi interaktif. Rekomendasi berupa Penyampaian informasi kepada 
responden tentang tujuan, manfaat, jadwal ANC. Kebijakan strategis pemerintah 
pusat dan daerah terkait sumber daya manusia, perbaikan sosio ekonomi rumah 
tangga, Kebijakan pendidikan dan pelatihan  kesehatan responden melalui jaringan 
posyandu dan polindes, pelatihan komunikasi efektif, terapeutik dan komunikasi 
interaktif kepada petugas kesehatan.  

 
Kata kunci: Drop-out kunjungan K4, Komunikasi terapeutik, Komunikasi interaktif 

 
 

 
 

 



Abstract 
 

The increasing number of drop-outs (K1-K4) examination of pregnant women on average more 
than 10% of the specified tolerance limit <10% in 2010, 2011 and 2012 at the Health 
Center of Central Lombok into the background of this research is done. While the purpose of 
this study was to develop recommendations for efforts to reduce Figures Drop-Out K4 
pemeriksakan ANC (Antenatal Care) by a factor of pregnant women, therapeutic 
communication and interactive communications in PHC Central Lombok. This study is an 
observational study using cross sectional design. The unit of analysis in this study were 
mothers with infants less than 3 months. This research was conducted in November 2013 by 
using multistage sampling method. The conclusion of this study is a factor that affects the 
examination K4 visit ANC ie customer factors, environmental factors and therapeutic 
communication and interactive communication. Recommendations in the form of submission of 
information to the respondents about the purpose, benefits, schedule ANC. Central government 
strategic policy and related areas of human resources, improvement of household 
socioeconomic, health education and training policies through a network of neighborhood 
health center respondents and polindes, effective communication training, therapeutic and 
interactive communication to health workers. 
 
Keywords: Drop-out visits K4, therapeutic communication, interactive communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENDAHULUAN 
 

Upaya kesehatan terhadap ibu yang 
dilakukan sebelum dan semasa hamil 
hingga melahirkan, bertujuan 
melahirkan keturunan yang sehat dan 
lahir dengan selamat. Upaya kesehatan 
yang dilakukan sejak anak masih dalam 
kandungan sampai lima tahun pertama 
kehidupannya ditujukan untuk 
kelangsungan hidupnya sekaligus 
meningkatkan kualitas hidup anak agar 
mencapai tumbuh kembang yang 
optimal. 

Menurut Laporan Bidang 
Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan 
Lombok Tengah, kasus kematian bayi 
di Lombok Tengah tahun 2011 sebesar 
154 kasus, sehingga ratio kematian 
sebesar 8,2/1000 kelahiran  hidup 
lebih rendah dibandingkan dengan 
tahun 2010 yaitu sebesar 161 kasus 
ratio kematian sebesar 9/1000. Salah 
satu sasarannya adalah menurunkan 
Angka Kematian Bayi (AKB) dari 
72/1000 kelahiran hidup menjadi 
42/1000 kelahiran hidup. Kabupaten 
Lombok Tengah sudah mencapai 
target (Pedoman PWS KIA Dinas 
Kesehatan Provinsi NTB, 2011). 

Melalui pelayanan kesehatan 
kepada ibu hamil atau antenatal care 
(selanjutnya disingkat ANC), dapat 
diketahui secara dini tanda risiko 
tinggi kehamilan dan bahaya persalinan 
agar dapat diupayakan pencegahan dan 
pertolongan secara cepat dan tepat. 
Dengan demikian keamanan dan 
keselamatan ibu dan bayinya saat 
persalinan dapat terpelihara. Antenatal 
care (ANC) adalah pelayanan kesehatan 
oleh tenaga kesehatan untuk ibu 
selama masa kehamilan, yang 

dilaksanakan sesuai dengan standar 
pelayanan antenatal care yang 
ditetapkan (Depkes, 2004). 

Pelaksanaan asuhan antenatal sesuai 
standar minimal sebanyak 4 kali 
selama kehamilan dapat diketahui 
secara dini adanya ketidaknormalan 
atau komplikasi yang mungkin terjadi 
selama hamil, termasuk riwayat 
penyakit secara umum, penyakit 
kebidanan dan pembedahan. Hal ini 
memungkinkan dapat diambil langkah 
atau tindakan untuk mengatasi dan 
merujuk ibu hamil dengan risiko 
tinggi, di samping itu dapat dipantau 
kemajuan kehamilan untuk 
memastikan kesehatan ibu dan tumbuh 
kembang bayi.  
 Sesuai pedoman Penilaian 
Kinerja Puskesmas (Depkes. RI, 
2006:45) tentang indikator penilaian 
mutu pelayanan kesehatan antara lain: 
batas toleransi rata-rata drop-out ANC 
(K1-K4 < 10%.). Angka ini 
menggambarkan bahwa kualitas 
pelayanan ANC yang diterima ibu 
hamil masih menjadi masalah yang 
harus mendapatkan prioritas untuk 
diperbaiki. Oleh karena itu perlu 
upaya untuk meningkatkan mutu 
pelayanan antenatal (ANC) pada ibu 
hamil sehingga kualitas kesehatan pada 
waktu persalinan dan nifas akan lebih 
baik yang selanjutnya akan berdampak 
pada penurunan angka kesakitan dan 
kematian ibu akibat persalinan dapat 
dicegah atau diturunkan. 

Berdasarkan latar belakang 
yang telah diuraikan di atas, maka 
dalam penelitian ini yang diangkat 
menjadi permasalahan adalah tingginya 
angka drop-out kunjungan (K4) 
pemeriksaan ibu hamil yaitu rata-rata 



di atas 10% dari batas toleransi yang 
ditetapkan sebesar < 10% pada tahun 
2010, 2011 dan 2012.  
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian observasional, dimana 
peneliti tidak memberikan perlakuan 
atau intervensi kepada subjek 
penelitian, tetapi peneliti hanya 
mengamati atau meneliti kejadian-
kejadian atau fenomena yang telah ada 
dan diduga ada hubungan sebab akibat. 
Penelitian ini adalah penelitian survey 
yang dilakukan secara cross sectional 
yaitu pengambilan data dilakukan 
sekali waktu pada saat yang 
bersamaan. Data yang digunakan 
adalah data primer. Dari hasil analisis 
data akan dipergunakan untuk 
menyusun isu strategis. 

Penelitian ini telah dilaksanakan di 
Puskesmas Kopang, Puskesmas 
Aikmual, Puskesmas Muncan 
kabupaten Lombok Tengah pada bulan 
November tahun 2013. Populasi 
dalam  penelitian ini adalah ibu yang 
mempunyai bayi < 3 bulan di 
Puskesmas  Kopang, Puskesmas 
Muncan, dan Puskesmas Aikmual 
Kabupaten Lombok Tengah. Dalam 
penelitian ini jumlah sampel sebanyak 
30 orang. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan sampling 
yaitu  multistage sampling. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari kajian yang telah dilakukan 
pada periode bulan Nopember 2013 
terhadap ibu yang mempunyai bayi < 
3 bulan di Puskesmas  Kopang, 
Puskesmas Muncan, dan Puskesmas 

Aikmual Kabupaten Lombok Tengah 
didapatkan bahwa : 
a. Pengaruh Faktor Pelanggan 

terhadap Kunjungan K4 
pemeriksaan ANC Ibu Hamil di 
Puskesmas Kopang, Puskesmas 
Aikmual dan  Puskesmas Muncan  
Kabupaten Lombok Tengah 

Karakteristik masyarakat 
sangat penting artinya bagi sebuah 
klinik atau rumah sakit, sebagai 
informasi dasar dalam 
menetapkan program promosi 
Kebutuhan masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan ditentukan 
oleh keadaan sosiodemografi dan  
psikografi yang meliputi umur, 
jenis kelamin, tingkat pendidikan, 
kebiasaan berobat (Desler, 2010). 
Berdasarkan hasil penelitian 
karakteristik individu, mayoritas 
umur yang menjadi responden 
peneliti adalah 20-35 tahun. 
Pendidikan formal yang dimiliki 
responden mayoritas adalah 
SD/sederajat dan mayoritas 
pekerjaan responden  adalah 
petani. Pendapatan keluarga 
responden mayoritas dibawah 1 
juta.  

Berdasarkan  referensi ANC 
dan bersalin responden mayoritas 
adalah orang tua/mertua. Tempat 
persalinan yang dipilih oleh 
tetangga sekitar responden 
mayoritas adalah nakes 
(Puskesmas, Polindes, Rumah 
Sakit, Bidan Praktik Swasta). 
Berdasarkan karakteristik 
psikografi terdiri dari motivasi, 
persepsi, keyakinan dan 
pembelajaran. Motivasi 
responden untuk pemeriksaan 



ANC sudah baik. Motivasi 
responden  memiliki indikator 
biaya murah, jarak dekat dengan 
rumah, bidan cukup 
berpengalaman.  Motivasi 
responden  dalam melakukan 
pemeriksaan ANC sudah baik, 
(nilai 2,94). Sebagian besar 
responden memiliki tingkat 
motivasi tinggi (40,0%). Uji 
statisitik menunjukkan  ada 
pengaruh tingkat motivasi 
responden tentang pelayanan 
ANC terhadap kunjungan K4 
(signifikansi=0,001). Terlihat 
bahwa semakin tinggi tingkat 
motivasi responden semakin 
tinggi pemanfaatan kunjungan 
K4.  

Persepsi ibu hamil dengan 
indikator tempat pemeriksaan 
ANC, kemampuan bidan dalam 
pemeriksaan ANC, kemampuan 
bidan dalam mengenal resiko 
tinggi dalam kehamilan. Persepsi 
responden tentang pemeriksaan  
ANC sudah baik (nilai =2,87). 
Sebagian besar responden 
memiliki tingkat persepsi sangat 
baik (56,7%). Responden yang 
memiliki tingkat persepsi kurang 
memiliki resiko lebih tinggi untuk 
tidak datang pada kunjungan K4 

Proses pembelajaran responden 
sebelumnya tentang ANC tidak 
begitu baik (nilai 2,20). Hampir 
sebagian responden memiliki 
tingkat pembelajaran cukup 
(66,7%). Dari uji statistik 
ternyata ada pengaruh tingkat 
pembelajaran responden tentang 
ANC terhadap kunjungan K4 
(signifikansi=0,016). 

b. Pengaruh Faktor Lingkungan 
terhadap Kunjungan K4 
pemeriksaan ANC Ibu Hamil 
di  Puskesmas Kopang, 
Puskesmas Aikmual, dan 
Puskesmas Muncan  Kabupaten 
Lombok Tengah  

Faktor lingkungan yang 
mempengaruhi kunjungan K4 
responden meliputi 
Jamkesmas, akses dan pesaing. 
Faktor Jamkesmas meliputi 
pengetahuan dan penerimaan 
responden tentang Jamkesmas. 
Pengetahuan responden 
tentang Jamkesmas , memiliki 
indikator jenis pelayanan 
jamkesmas dan tambahan biaya 
bila menggunakan jamkesmas. 
Mayoritas responden memiliki 
tingkat pengetahuan tentang 
Jamkesmas cukup (56,7%). 
Berdasarkan  uji statistik  ada 
pengaruh tingkat pengetahuan 
responden tentang Jamkesmas 
terhadap Kunjungan K4 
(signifikansi=0,009). Terlihat 
bahwa semakin tinggi tingkat 
pengetahuan responden 
semakin tinggi pemanfaatan 
kunjungan K4.  

Penerimaan responden 
terhadap Jamkesmas memiliki 
indikator yaitu penggunaan 
Jamkesmas untuk pemeriksaan 
kehamilan, pelayanan di 
Puskesmas sama dengan yang 
tidak menggunakan 
Jamkesmas. Mayoritas 
responden memiliki tingkat 
penerimaan Jamkesmas cukup 
(66,7%). Berdasarkan uji 
statistik ada pengaruh tingkat 



penerimaan responden 
terhadap  Jamkesmas  
(signifikansi=0,019). Terlihat 
bahwa semakin baik tingkat 
penerimaan responden semakin 
tinggi  pemanfaatan kunjungan 
K4.  

Berdasarkan jarak tempat 
tinggal responden dengan 
Puskesmas dengan indikator 
jarak tempat  responden  
dengan Puskesmas  didapatkan  
mayoritas jarak tempat tinggal 
responden dekat dengan 
Puskesmas (66,7%). 
Berdasarkan uji statistik ada 
pengarah jarak tempat tinggal 
responden dengan Puskesmas 
(signifikansi=0,001). Hal ini 
terlihat pada responden yang 
rumahnya dekat dengan 
Puskesmas lebih memanfaatkan 
kunjungan K4 
(signifikansi=0,001).  

Berdasarkan pesaing 
yang ada selain Puskesmas, 
mayoritas responden memilih 
Sarana kesehatan (Puskesmas, 
Polindes, Rumah Sakit, Bidan 
Praktik Swasta) sebagai tempat 
untuk melakukan pemeriksaan 
ANC, Sebagian kecil 
responden mengatakan ada 
pesaing selain Puskesmas 
(Rumah Sakit, Bidan Praktek 
Swasta, Klinik Bersalin) yang 
digunakan responden untuk 
pemeriksaan ANC (26,7%). 
Berdasarkan uji  statistik tidak 
ada pengaruh pesaing terhadap 
kunjungan K4 
(signifikansi=0,269). 
Walaupun demikian terlihat 

bahwa semakin ada pesaing 
semakin kecil responden 
memanfaatkan kunjungan K4 .  

c. Pelaksanaan komunikasi 
Interaktif dan terapetik Bidan 
dengan Ibu Hamil di Puskesmas 
di Kabupaten Lombok Tengah 

Inti dari pemasaran 
interaktif adalah komunikasi 
(Supriyanto, 2010). 
Komunikasi terapeutik 
mempunyai indikator attending 
skill, respect, reponsive dan 
empaty bidan terhadap ibu 
hamil. Sedangkan komunikasi 
interaktif dalam pelayanan 
ANC mempunyai  indikator 
informing, persuading, dan 
reminding. 
  Dalam komunikasi 
terapeutik dengan indikator 
attending skill, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa attending 
skill bidan saat pemeriksaan 
ANC degan nilai 2,90. 
Sebagian besar bidan memiliki 
attending skill sangat baik 
(56,7%). Berdasarkan  uji 
statistik ada pengaruh attending 
skill bidan saat pelayanan ANC 
dengan kunjungan K4 
(signifikansi=0,001). Hal ini 
terlihat bahwa semakin baik 
kemampuan attending skill 
bidan semakin tinggi 
pemanfaatan kunjungan K4. 
Bidan yang memiliki tingkat 
attending skill kurang , memiliki 
resiko 5 kali untuk responden 
tidak melakukan kunjungan 
K4.   

Pada indikator respect 
bidan didapatkan hasil saat 



dilakukan pemeriksaan ANC 
cukup baik (nilai =2.76). 
Bidan memiliki tingkat respect 
baik saat pelayanan ANC 
(56,7%). Berdasarkan uji 
statistik ada pengaruh respect  
bidan saat pelayanan ANC 
terhadap kunjungan K4 
(signifikansi=0,001). Terlihat 
bahwa semakin baik respek 
bidan semakin tinggi 
responden memanfaatkan 
kunjungan K4.  

Pada indikator 
responsive bidan didapatkan hasil 
bahwa bidan saat melakukan 
pelayanan ANC kurang baik 
(nilai 1,88). Sebagian besar 
bidan memiliki tingkat 
responsive yang cukup (53,5%). 
Berdasarkan  uji statistik tidak 
ada pengaruh responsif  bidan 
saat pelayanan ANC terhadap 
kunjungan K4 
(signifikansi=0,190). 
Walaupin demikian terlihat 
bahwa semakin kurang respon 
(tanggapan) bidan terhadap 
keluhan responden semakin 
rendah pemanfaatan kunjungan 
K4. Bidan yang memiliki 
tingkat respon yang kurang 
memilki resiko lebih besar bagi 
responden untuk tidak 
mekakukan kunjungan K4.  

Pada indikator empaty 
didapatkan hasil penelitian 
empati bidan saat pemeriksaan 
ANC    memiliki tingkat empaty 
cukup baik (43,3%). 
Berdasarkan uji statistik ada 
pengaruh empati bidan saat 
pelayanan ANC terhadap 

kunjungan K4 
(signifikansi=0,001). Terlihat 
bahwa semakin baik empaty 
bidan terhadap keluhan 
responden semakin tinggi 
pemanfaatan junjungan K4. 
Masih tingginya tingkat empati 
bidan yang berkategori kurang  
(10%) dan berkategori cukup 
(16,7). Sedangkan bidan yang 
memiliki tingkat empati cukup 
dan  kurang memiliki resiko 
lebih tinggi bagi responden 
untuk tidak melakukan 
kunjungan K4.  

Informing bidan saat 
pemeriksaan ANC sudah baik 
(nilai3,20). Sebagian besar 
bidan memiliki tingkat 
informing baik (73,3%). 
Berdasarkan uji statistik ada 
pengaruh informing bidan saat 
pelayanan ANC terhadap 
kunjungan K4 
(signifikansi=0,002). Terilhat 
bahwa semakin baik tingkat 
informing bidan terhadap 
responden semakin tinggi 
responden memanfaatkan 
kunjungan K4. Tingkat 
informing bidan saat 
pemeriksaan  ANC masih  
sebesar 73,3%. Tingkat 
informing bidan dengan kategori 
sangat baik hanya sebesar 
23,3%.  

Pada indikator tingkat 
persuading bidan  didapatkan 
hasil penelitian  persuading 
bidan saat pelayanan ANC 
cukup (nilai 2,28). Sebagian 
besar bidan memiliki tingkat 
persuading cukup (60,0%). 



Berdasarkan uji statistik ada 
pengaruh tingkat persuading 
bidan saat pelayanan ANC 
terhadap kunjugan K4 
(signifikansi=0,001). Terlihat 
bahwa semakin baik tingkat 
persuading bidan semakin tinggi 
pemanfaatan kunjungan K4. 
Sedangkan bidan yang memiliki 
tingkat persuading berkategori 
kurang memiliki resiko lebih 
tinggi bagi responden untuk 
tidak melakukan kunjungan 
K4.  

Pada indikator reminding 
bidan didapatkan hasil 
penelitian reminding bidan saat 
pelayanan ANC termasuk 
kurang baik (nilai 1,61). 
Sebagian besar bidan memiliki 
tingkat reminding  saat 
pelayanan ANC masih kurang 
(76,7%). Berdasarkan uji 
statistik ada pengaruh reminding 
bidan saat pelayanan ANC 
terhadap kunjungan K4 
(signifikansi=0,004). Tingkat 
reminding bidan berkategori 
kurang memiliki resiko lebih 
tinggi bagi responden untuk 
tidak melakukan kunjungan 
K4. Ini merupakan suatu 
masalah karena bidan yang 
mempunyai tingkat reminding 
kurang bisa berpengaruh pada 
angka Drop-Out K4 di 
Puskesmas Kopang, Puskesmas 
Aikmual dan Puskemas 
Muncan tahun 2013.  

d. Cakupan Pelayanan K1-K4 
serta Angka Drop-Out 
Tahun 2013 

Berdasarkan hasil 
penelitian, Puskesmas Kopang, 
Puskesmas Aikmual dan 
Puskesmas Muncan  memiliki 
nilai K1 yang berada di atas 
target yang telah ditetapkan 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Lombok Tengah. Namun, pada 
K4, Puskemas Kopang dan 
Puskesmas Aikmual memiliki 
nilai K4 di bawah target yang 
telah ditetapkan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Lombok, 
sedangkan untuk Puskesmas 
Muncan masih melebihi target.  

Apabila dilihat dari angka 
Drop-Out K4, Puskesmas 
Kopang dan Puskesmas 
Aikmual memiliki angka Drop-
Out K4 melebihi batas toleransi 
10% pada tahun 2012, hal ini 
bisa disebabkan dari kurangnya 
reminding bidan terhadap ibu 
hamil dalam pelaksanaan ANC.  
Sedangkan angka Drop-Out K4 
Puskesmas Muncan dan 
Aikmual pada tahun 2012 tidak 
melebihi batas toleransi 10% 
yang telah ditetapkan, namun 
meskipun begitu reminding yang 
dilakukan bidan terhadap ibu 
hamil juga masih tergolong 
kurang.  

 
 
REKOMENDASI 

Rekomendasi yang bisa dilakukan 
terhadap isu strategis yang menjadi 
penyebab angka Drop-Out di 
Puskesmas Kopang, Puskesmas 
Aikmual dan Puskesmas Muncan 
tahun 2013 adalah dengan: 



1. Penyampaian informasi kepada 
responden tentang tujuan, manfaat, 
jadwal ANC harus jelas,bila perlu 
menggunakan bahasa daerah  

2. Diperlukan kebijakan strategis 
pemerintah pusat dan daerah 
terkait sumber daya manusia, 
perbaikan sosio ekonomi rumah 
tangga responden 

3. Kebijakan pendidikan dan pelatihan  
kesehatan responden perlu 
digalakkan melalui jaringan 
posyandu dan polindes 

4. Pendidikan kesehatan tidak hanya 
pada petugas kesehatan saja tetapi 
juga pada lingkungan masyarakat 
dan keluarga 

5. Meningkatkan kemampuan 
puskesmas dalam menjaring 
masyarakat untuk selalu 
memanfaatkan puskesmas dalam 
pemerikssan kesehatan dan 
persalinan 

6. Dinas kesehatan perlu memberikan 
pelatihan komunikasi efektif, 
komunikasi terapeutik dan 
komunikasi interaktif kepada 
petugas kesehatan. 

7. Peningkatan kompetensi bagi 
tenaga kesehatan, baik 
keterampilan umun, seiring 
meningkatnya problem kesehatan 
responden. 

 
SIMPULAN 
Berdasarkan dari analisa hasil 
penelitian dan pembahasan yang telah 
diuraikan, dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Variabel faktor pelanggan, 

meliputi : 
a. Umur terbanyak 20-35 tahun   

b. Pendidikan terbanyak 
SD/Sederajad responden, 
Berdasarkan uji statistik ada 
pengaruh tingkat pendidikan 
terhadap kunjungan K4  

c. Pekerjaan terbanyak petani 
berdasarkan uji statistik tidak 
ada pengaruh secara signifikan 
antara pekerjaan dan  
responden dengan  kunjungan 
K4  

d. Pendapatan rumah tangga 
terbanyak <1 juta (50%). 
Berdasarkan uji statistic tidak 
ada pengaruh antara tingkat 
pendapatan responden dengan 
kunjungan K4. 

e. Referensi ANC dan bersalin 
terbanyak orang tua/mertua. 
Berdasarkan  uji statistik tidak 
ada pengaruh referensi ANC 
dan bersalin terhadap 
kunjungan K4  

f. Kebiasaan bersalin masyarakat 
terbanyak di sarana kesehatan, 
Berdasarkan uji statistik ada 
pengaruh kebiasaan bersalin 
masyarakat dengan kunjungan 
K4  

g. Motivasi responden untuk 
pemeriksaan ANC sudah baik. 
Berdasarkan dilakukan uji 
statisitik ada pengarh tingkat 
motivasi responden tentang 
pelayanan ANC terhadap 
kunjungan K4  

h. Persepsi responden tentang 
pemeriksaan  ANC sudah baik 
Berdasarkan  uji statistik ada 
pengaruh tingkat persepsi 
responden tentang pelayanan 
ANC terhadap kujungan K4  

Lanjutan Tabel 5.75 



i. Keyakinan responden tentang 
pelayanan ANC sudah tinggi 
Berdasarkan uji statistik ada 
pengaruh tingkat keyakinan 
responden tentang pelayanan 
ANC terhadap kunjungan K4  

j. Proses pembelajaran responden 
sebelumnya tentang ANC tidak 
begitu baik. Berdasarkan uji 
statistik ada pengaruh tingkat 
pembelajaran responden 
tentang ANC terhadap 
kunjungan K4  

2. Sebagian besar responden 
memiliki tingkat pengetahuan 
sangat  baik terkait pemeriksaan 
ANC. Berdasarkan uji statistik ada 
pengaruh tingkat pengetahuan 
responden tentang ANC terhadap 
kunjungan K4 Variabel faktor 
lingkungan meliputi: 
a. Mayoritas responden memiliki 

tingkat pengetahuan tentang 
Jamkesmas cukup.  

b. Sebagian kecil   responden 
mengatakan ada pesaing selain 
puskesmas (rumah sakit, bidan 
pratek swasta, klinik bersalin) 
yang digunakan responden 
untuk pemeriksaan ANC  

c. Mayoritas jarak tempat tinggal 
responden dekat dengan 
puskesmas Berdasarkan  uji 
statistik ada  pengaruh jarak 
tempat tinggal responden 
dengan puskesmas  

3. Variabel faktor pemasaran 
Interaktif (komunkasi terapetik 
dan interaktif), meliputi: 

a. Attending skill bidan saat 
pemeriksaan ANC. 
Berdasarkan uji statistik  ada 
pengaruh attending skill bidan 

saat pelayanan ANC dengan 
kunjungan K4  

b. Respect bidan saat pemeriksaan 
ANC cukup baik. Berdasarkan  
uji statistik ada pengaruh 
Respect bidan saat pelayanan 
ANC terhadap kunjungan K4  

c. Responsive bidan saat pelayanan 
ANC kurang baik Berdasarkan  
uji statistik  tidak ada pengaruh 
Responsive  bidan saat pelayanan 
ANC terhadap kunjungan K4. 

d. Empaty bidan saat pemeriksaan 
ANC    memiliki tingkat empaty  
cukup baik. Berdasarkan  uji 
statistik  ada pengaruh empaty 
bidan saat pelayanan ANC 
terhadap kunjungan K4  

e. Informing bidan saat 
pemeriksaan ANC sudah baik.  
Berdasarkan uji statistik  ada 
pengaruh informing bidan saat 
pelayanan ANC terhadap 
kunjungan K4  

f. Persuading bidan saat pelayanan 
ANC cukup. Berdasarkan  uji 
statistik ada pengaruh tingkat 
persuading bidan saat pelayanan 
ANC terhadap kunjungan K4. 

g. Reminding bidan saat pelayanan 
ANC termasuk kurang baik 
Berdasarkan  uji statistk  ada 
pengaruh reminding bidan saat 
pelayanan ANC terhadap 
kunjungan K4. 
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ABSTRACT 
Background: 

The Law Number 24 Years 2011 about Social Security Agency ( BPJS ) 
applied from 1 January 2014, BPJS as a legal body meant to make the 
implementation of social assurance which fullfill basic decent living needs for every 
member and / or their family.  One of the BPJS’s authority is to build and 
discontinuning a contract with health service facilities. 

BPJS laden 144 types of diseases that can be solved completely in primary 
care, including Puskesmas based on 4A criteria in Indonesian Medical Competency 
Standards. With the list of names of diseases which can fully treated in primary 
care, the doctor at Puskesmas should not made a referral for the diseases on 
Category 4A’s list  in the Indonesian Medical Competency Standards. 

At this time, referral case to secondary services for cases that should be 
resolved in primary care is still quite high. Various factors affect among other are 
the competence of physicians, funding, and infrastructure that does not yet support. 
As a public health facilities in primary care, Puskesmas must be prepared by human 
resources, facilities, and infrastructure in health service delivery. 
Objective: This research was aimed to know readiness of primary health care in 
management of 144 diseases which fully treatment in primary health facility. 
Readiness to human resources, facilities and infrastructure. 
Method: This research is observational, cross-sectional. The unit of analysis is 
puskesmas. Population and sample is puskesmas. Sample size are 38 puskesmas, 
consists of 26 puskesmas with out patient facility and 12 puskesmas with inpatient 
facilities by random sampling technique. Data collected by using check list and 
interviews with physicians in general clinic of puskesmas. 
Result: The results of this research shows that puskesmas with outpatient and 
inpatient facilities ready for 90 diseases for referral case <15%. According to 
respondents,  referral of puskesmas with outpatient caused rooms not available 12 
diseases, drugs not available for 50 diseases, medical supplies not available 22 
diseases, human resources not competence 31 diseases, severe disease 80 case, 
laboratory service not available 11 disease, and doctors never handle the disease 6 



disease. In the  puskesmas with inpatient facilities referral case caused rooms not 
available 1 disease, drugs not available for 22 diseases, medical supplies not available 
13 diseases, human resources not competence 9 diseases, severe disease 23 case, 
laboratory service not available 6 disease, and doctors never handle the disease 2 
disease. 
Conclusion: Conclusions from these studies are puskesmas with outpatient and 
inpatient facilities 63% ready in management of 144 disease which fully treatment 
in primary health facility. 
Keywords: readiness, 144 disease in primary health facility, referral case. 
 
 
Pendahuluan 
 Undang-undang nomor 24 
tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
diterapkan mulai 1 Januari 2014, BPJS 
bertujuan untuk mewujudkan 
terselenggaranya pemberian jaminan 
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup 
yang layak bagi setiap Peserta 
dan/atau anggota keluarganya. Salah 
satu kewenangan BPJS yaitu membuat 
kontrak kerja dengan fasilitas 
pelayanan kesehatan. 

BPJS menetapkan 144 jenis 
penyakit yang dapat diselesaikan 
secara tuntas di fasilitas kesehatan 
tingkat pertama. termasuk Puskesmas 
berdasarkan Standar Kompetensi 
Kedokteran Indonesia. Dengan adanya 
daftar nama penyakit yang dapat 
ditangani di layanan primer tersebut, 
maka dokter di Puskesmas seharusnya 
tidak melakukan rujukan karena 
penyakit yang masuk daftar adalah 
kategori tingkat kemampuan 4A 
dalam Standar Kompetensi 
Kedokteran Indonesia.  

Kondisi saat ini, kasus rujukan 
ke layanan sekunder untuk kasus-kasus 
yang seharusnya dapat dituntaskan di 
layanan primer masih cukup tinggi. 
Berbagai faktor mempengaruhi  

 
 
diantaranya kompetensi dokter, 
pembiayaan dan sarana prasarana yang 
belum mendukung. Sebagai fasilitas 
kesehatan pemerintah di layanan 
primer, Puskesmas harus siap SDM, 
sarana dan prasarana dalam 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 
 
Tujuan Penelitian: 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kesiapan puskesmas dalam 
melakukan penatalaksanaan 144 
penyakit di fasilitas tingkat pertama. 
Kesiapan yang dimaksud adalah 
kesiapan SDM, sarana dan prasarana.  
 
Metode: 

Jenis penelitian ini adalah 
penelitian observasional dengan 
rancangan cross sectional. Unit analisis 
adalah puskesmas. Populasi dan 
sampel adalah puskesmas. Jumlah 
sampel adalah 38 puskesmas, terdiri 
dari 26 puskesmas rawat inap dan 12 
puskesmas rawat jalan sedangkan 
teknik pengambilan sampel secara 
acak. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan cek list dan 
wawancara kepada dokter yang 
melakukan pelayanan di poli umum. 
 



Hasil: 
 Secara umum puskesmas rawat 
jalan dan rawat inap siap melakukan 
penanganan sebanyak 90 penyakit 
yaitu angka rujukan <15%. Menurut 
responden faktor yang menyebabkan 
terjadinya rujukan pada puskesmas 
rawat jalan adalah tidak tersedia 
ruangan tindakan/perawatan sebanyak 
12 penyakit, tidak tersedia obat untuk 
penyakit tersebut menyebabkan 50 
penyakit, tidak tersedia alat 
pemeriksaan 22 penyakit, petugas 
belum memiliki 
kompetensi/ketrampilan khusus 31 
penyakit, ,  berat penyakit 80 
penyakit, tidak tersedia pemeriksaan 
penunjang di puskesmas 
(laboratorium/foto thorax) 11 
penyakit, dan dokter tidak pernah 
menangani penyakit tersebut sebanyak 
6 penyakit. Pada puskesmas rawat 
inap rujukan disebabkan faktor tidak 
tersedia ruangan tindakan/perawatan 
sebanyak 1 penyakit, tidak tersedia 
obat untuk penyakit tersebut 
menyebabkan 22 penyakit dirujuk, 
tidak tersedia alat pemeriksaan 13 
penyakit, petugas belum memiliki 
kompetensi/ketrampilan khusus 9 
penyakit, berat penyakit 23 penyakit, 
tidak tersedia pemeriksaan penunjang 
di puskesmas (laboratorium/foto 
thorax) 6 penyakit, dan dokter tidak 
pernah menangani penyakit tersebut 
sebanyak 2 penyakit. 
 
Kesimpulan:  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
puskesmas rawat jalan dan rawat inap 
siap 63% dalam melakukan 
penanganan 144 penyakit yang dapat 

diselesaikan secara tuntas di fasilitas 
kesehatan tingkat pertama.  
Kata kunci: kesiapan, 144 penyakit 
di fasilitas kesehatan tingkat pertama, 
angka rujukan 

 
PENGANTAR 

Undang-undang nomor 24 
tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
diterapkan mulai 1 Januari 2014, BPJS 
bertujuan untuk mewujudkan 
terselenggaranya pemberian jaminan 
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup 
yang layak bagi setiap peserta 
dan/atau anggota keluarganya. Salah 
satu kewenangan BPJS yaitu membuat 
atau menghentikan kontrak kerja 
dengan fasilitas pelayanan kesehatan. 
Hal ini membuat fasilitas kesehatan 
harus menerapkan kendali mutu dan 
biaya agar tetap dikontrak BPJS. 

Puskesmas sebagai fasilitas 
kesehatan tingkat pertama milik 
pemerintah, harus mampu bersaing 
dengan fasilitas kesehatan lainnya. 
Untuk mampu bersaing, Puskesmas 
harus siap SDM, sarana dan prasarana 
dalam penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan. 

Surabaya sebagai ibukota 
provinsi Jawa Timur, merupakan kota 
dengan banyak fasilitas kesehatan. Di 
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya terdapat 62 Puskesmas, 172 
klinik pratama, 95 klinik utama dan 
62 Rumah Sakit, dengan jumlah 
penduduk 3.110.187 orang. 
Banyaknya fasilitas kesehatan di 
Surabaya terutama fasilitas kesehatan 
tingkat pertama, membuat Puskesmas 
di kota Surabaya harus mampu 
memenuhi tuntutan masyarakat 



terhadap pelayanan kesehatan yang 
bermutu.  

Berdasarkan Riskesdas 2007 
dan 2010 sebagian besar penyakit 
dengan kasus terbanyak di Indonesia 
termasuk dalam kriteria 4A dalam 
Standar Kompetensi Kedokteran 
Indonesia. Tingkat Kemampuan 4A 
dalam Standar Kompetensi 
Kedokteran Indonesia yaitu 
kompetensi yang dicapai pada saat 
lulus dokter, dimana lulusan dokter 
mampu membuat diagnosis klinik dan 
melakukan penatalaksanaan penyakit 
tersebut secara mandiri dan tuntas, 
maka dokter di Puskesmas seharusnya 
tidak melakukan rujukan karena 
penyakit yang masuk daftar adalah 
kategori tingkat kemampuan 4A.  

BPJS menggunakan 144 jenis 
penyakit yang merupakan kriteria 4A 
dalam Standar Kompetensi 
Kedokteran Indonesia pada tahun 
pertama pelaksanaan JKN sebagai 
kategori penyakit yang dapat 
diselesaikan secara tuntas  di fasilitas 
kesehatan tingkat pertama. Dengan 
adanya daftar nama penyakit yang 
dapat ditangani di fasilitas kesehatan 
tingkat pertama tersebut, maka dokter 
di Puskesmas seharusnya tidak 
melakukan rujukan karena penyakit 
yang masuk daftar adalah kategori 
tingkat kemampuan 4A dalam Standar 
Kompetensi Kedokteran Indonesia.  

Kondisi saat ini, kasus rujukan 
ke layanan tingkat lanjut untuk kasus-
kasus yang seharusnya dapat 
dituntaskan di fasilitas kesehatan 
tingkat pertama masih cukup tinggi. 
Berbagai faktor mempengaruhi 
diantaranya jumlah dan kompetensi 

tenaga kesehatan, pembiayaan dan 
sarana prasarana yang belum 
mendukung.  

Berdasarkan Pedoman 
Pelayanan Rawat Jalan Tingkat 
Pertama Oleh Dokter Keluarga bagi 
peserta Askes, ratio rujukan adalah 
jumlah rujukan ke PPK tingkat 
lanjutan dibagi dengan jumlah 
kunjungan dikalikan 100 (%). 
Sedangkan persentase rujukan 
menggunakan rata-rata angka 
kesakitan (15%). BPJS Kesehatan 
memberlakukan batas rujukan dari 
Puskesmas ke Rumah Sakit adalah 
15%. 

 
BAHAN DAN CARA 
PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini adalah 
penelitian observasional karena dalam 
penelitian ini peneliti hanya 
melakukan observasi, tanpa 
memberikan perlakuan kepada 
responden.  
  Rancang bangun penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif untuk 
mendeskripsikan suatu unit analisis 
secara sistematis, faktual, dan akurat. 
Sedangkan berdasarkan waktu 
penelitian, penelitian ini bersifat cross 
sectional yaitu  pengambilan data 
variabel dilakukan sekali waktu pada 
saat yang bersamaan. 

Populasi dan sampel pada 
penelitian ini adalah puskesmas 
dengan responden penelitian dokter 
umum fungsional yang melakukan 
pelayanan di poli umum. Dari 62 
puskesmas di Kota Surabaya yang 
terdiri dari 43 puskesmas rawat jalan 
dan 19 puskesmas rawat inap,  



Besar sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Krejeie & Morgan sebagai 
berikut: 

n =
N Z21 − /2  P (1− P)

(N− 1) d2  +  Z21 − /2 P (1− P)
 

 Keterangan : 
 n  : besar sampel minimum 
 N  : jumlah populasi 
 p   : harga proporsi di populasi (0,7)  

 Z1-α/2  : nilai distribusi normal baku (tabel Z) pada α = 5% (1,96) 
 d  : kesalahan (absolut) yang dapat ditolerir, yaitu sebesar 0,1 
 Sampel Puskesmas pada penelitian ini adalah : 

n =
1,962.62.0,7.0,3

0,12 (62 − 1)  +  1,962.62.0,7.0,3
 

 n = 35,30 puskesmas dibulatkan menjadi 36 puskesmas. 
 
  Berdasarkan rumus di atas 
didapat sampel minimal sebanyak 36 
puskesmas, dalam penelitian ini 
diambil 38 puskesmas. Peneliti 
mengelompokkan populasi 
berdasarkan jenis pelayanan yaitu 
rawat jalan dan rawat inap. Besar 
sampel perkelompok adalah: 
1. Puskesmas rawat jalan  =  

   
62

43
 x 36 = 24,97 puskesmas 

2. Puskesmas rawat inap =  

   
62

19
 x 36 = 11,03 puskesmas 

    dibulatkan menjadi 12 puskesmas 
 
Pada penelitian ini dikelompokkan 
menjadi 26 puskesmas rawat jalan dan 
12 puskesmas rawat inap. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode simple random 
sampling yaitu di dalam pengambilan 
sampelnya, masing-masing kelompok 
diambil secara acak sehingga 26 
puskesmas rawat jalan yang menjadi 
sampel untuk penelitian ini adalah; 
puskesmas Asemrowo, Jeruk, 

Bangkingan, Made, Peneleh, Dr. 
Soetomo, Gundih, Tambakrejo, Perak 
Timur, Sidotopo, Kenjeran, Rangkah, 
Gading, Pucangsewu, Tenggilis, 
Menur, Keputih, Wonokromo, Balas 
Klumprik, Gayungan, Jemursari, 
Sidosermo, Kebonsari, Bulak 
Banteng, Tambak Wedi, Kalijudan 
dan 12 puskesmas rawat inap yang 
menjadi sampel untuk penelitian ini 
adalah; Tanjungsari, Manukan Kulon, 
Krembangan Selatan, Dupak, Tanah 
Kali Kedinding, Sidotopo Wetan, 
Gunung Anyar, Kedurus, Banyu Urip, 
Wiyung, Mulyorejo, Siwalankerto. 
 
HASIL  PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1. Karakteristik Responden 
 Berdasarkan Tabel 1, 
responden penelitian mayoritas 
berumur 30 - 39 tahun (55,3%), 
berjenis kelamin perempuan (89,5%), 
status kepegawaian mayoritas PNS 
(60,5%), pendidikan semua dokter 
umum dan sebagian besar bekerja di 



puskesmas sekarang antara 0 - 4 tahun 
dan (55,3%). 

 

Tabel 1.  Karakteristik Responden  

No Deskripsi Frekuensi Persentase (%) 

1 Umur   

 a. 20 - 29 tahun 9 23,7 

 b. 30 - 39 tahun  21 55,3 

 c. 40 - 49 tahun  7 18,4 

 d. > 49 tahun  1 2,6 

2 Jenis Kelamin   

 a. Laki-laki 4 10,5 

 b. Perempuan 34 89,5 

2 Status Kepegawaian   

 a. PNS 23 60,5 

 b. Non PNS 15 39,5 

3 Pendidikan   

 a. S1 38 100,0 

 b. S2 0 0 

4 Lama Bekerja di Puskesmas Sekarang   

 a. 0 -4 tahun 21 55,3 

 b. 5 - 9 tahun  11 28,9 

 c. 10 - 14 tahun  6 15,8 

 d. > 14 tahun  0 0 

5 Jumlah dokter fungsional   

 a. Tidak ada 0 0,0 

 b. 1 orang  0 0,0 

 c. 2 orang 10 26,0 

 d. > 2 orang  28 74,0 

 
2. Kesiapan Puskesmas dalam 
Penatalaksanaan 144 Penyakit  
 Pada tahun pertama 
pelaksanaan JKN, ada 144 jenis 
penyakit yang dapat diselesaikan 
secara tuntas di fasilitas kesehatan 
tingkat pertama. Pada tabel 2 dapat 
diketahui nama 144 penyakit tersebut. 
Kesiapan Puskesmas dalam 
penatalaksanaan 144 penyakit dapat 
diperhatikan pada tabel 2, puskesmas 
akan menangani penyakit tersebut  

 
apabila tersedia dukungan sarana 
prasarana dan akan merujuk penyakit 
tersebut apabila tidak mampu 
ditangani di puskesmas. Di puskesmas 
dokter berperan dalam penentuan 
diagnosa, terapi dan rujukan pasien. 
Dalam penelitian ini, kesiapan 
puskesmas untuk menangani 144 
penyakit di puskesmas dipengaruhi 
oleh beberapa faktor yaitu SDM, dan 
sarana prasarana yang meliputi 
ketersediaan obat, alat kesehatan, 



ruangan dan pemeriksaan penunjang 
dan beratnya penyakit. 

 

Tabel 2. Kesiapan Puskesmas dalam Penatalaksanaan 144 Penyakit  

No. Nama Penyakit 

Puskesmas Rawat Jalan Puskesmas rawat Inap 

Dapat  
ditangani 

Dirujuk 
Dapat  

ditangani 
Dirujuk 

1 Kejang Demam  
(Umur <6 th, tanpa 
komplikasi, kejang murni 
karena demam) 

69,2% 30,8% 75,0% 25,0% 

2 Tetanus tanpa komplikasi 19,2% 80,8% 8,3% 91,7% 

3 HIV AIDS tanpa komplikasi 30,8% 69,2% 8,3% 91,7% 

4 Tension Headache 96,2% 3,8% 100,0% 0,0% 

5 Migren 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

6 Bells' palsy 61,5% 38,5% 25,0% 75,0% 

7 Vertigo 
(Benign paroxysmal positional 
vertigo) 

100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

8 Gangguan somatoform 
(Nerosa) 

73,1% 26,9% 50,0% 50,0% 

9 Insomnia 96,2% 3,8% 100,0% 0,0% 

10 Benda asing di konjungtiva 42,3% 57,7% 33,3% 66,7% 

11 Konjungtivitis 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

12 Perdarahan subkonjungtiva 80,8% 19,2% 66,7% 33,3% 

13 Mata kering 50,0% 50,0% 66,7% 33,3% 

14 Blefaritis 80,8% 19,2% 75,0% 25,0% 

15 Hordeolum 92,3% 7,7% 100,0% 0,0% 

16 Trikiasis 38,5% 61,5% 33,3% 66,7% 

17 Episkleritis 50,0% 50,0% 33,3% 66,7% 

18 Hipermetropia ringan 23,1% 76,9% 8,3% 91,7% 

19 Miopia ringan 19,2% 80,8% 8,3% 91,7% 

20 Astigmatism ringan 19,2% 80,8% 8,3% 91,7% 

21 Presbiopia 19,2% 80,8% 8,3% 91,7% 

22 Buta senja 46,2% 53,8% 50,0% 50,0% 

23 Otitis eksterna 96,2% 3,8% 100,0% 0,0% 

24 Otitis media akut 96,2% 3,8% 100,0% 0,0% 

25 Serumen prop 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

26 Mabuk perjalanan 
(Pusing, mual, muntah) 

100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

27 Furunkel pada hidung 92,3% 7,7% 83,3% 16,7% 

28 Rhinitis akut 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

29 Rhinitis vasomotor 88,5% 11,5% 100,0% 0,0% 

30 Rhinitis alergika 96,2% 3,8% 100,0% 0,0% 

31 Benda asing  84,6% 15,4% 83,3% 16,7% 

32 Epistaksis 92,3% 7,7% 91,7% 8,3% 

33 Influenza 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

34 Pertusis 73,1% 26,9% 75,0% 25,0% 

35 Faringitis 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 



36 Tonsilitis 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

37 Laringitis 96,2% 3,8% 83,3% 16,7% 

38 Asma bronkial 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

39 Bronkitis akut 100,0% 0,0% 91,7% 8,3% 

40 Pnemonia, bronkopnemonia 69,2% 30,8% 50,0% 50,0% 

41 Tuberkulosis paru tanpa 
komplikasi 

96,2% 3,8% 100,0% 0,0% 

42 Hipertensi esensial 96,2% 3,8% 100,0% 0,0% 

43 Kandidiasis mulut 96,2% 3,8% 91,7% 8,3% 

44 Ulkus mulut (aptosa, herpes) 88,5% 11,5% 83,3% 16,7% 

45 Parotitis 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

46 Infeksi pada umbilikus 92,3% 7,7% 91,7% 8,3% 

47 Gastritis 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

48 Gastroenteritis (termasuk 
kolera, giardiasis) 

100,0% 0,0% 91,7% 8,3% 

49 Refluks gastroesofagus 88,5% 11,5% 50,0% 50,0% 

50 Demam tifoid 92,3% 7,7% 100,0% 0,0% 

51 Intoleransi makanan 80,8% 19,2% 75,0% 25,0% 

52 Alergi makanan 92,3% 7,7% 100,0% 0,0% 

53 Keracunan makanan 65,4% 34,6% 66,7% 33,3% 

54 Penyakit cacing tambang 84,6% 15,4% 100,0% 0,0% 

55 Strongiloidiasis 80,8% 19,2% 91,7% 8,3% 

56 Askariasis 88,5% 11,5% 91,7% 8,3% 

57 Skistosomiasis 73,1% 26,9% 75,0% 25,0% 

58 Taeniasis 80,8% 19,2% 66,7% 33,3% 

59 Hepatitis A 65,4% 34,6% 58,3% 41,7% 

60 Disentri basiler, disentri 
amuba 

100,0% 0,0% 91,7% 8,3% 

61 Hemoroid grade 1-2 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

62 Infeksi saluran kemih 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

63 Gonore 84,6% 15,4% 91,7% 8,3% 

64 Pielonefritis tanpa komplikasi 65,4% 34,6% 58,3% 41,7% 

65 Fimosis 53,8% 46,2% 58,3% 41,7% 

66 Parafimosis 50,0% 50,0% 58,3% 41,7% 

67 Sindrom duh (discharge) 
genital (gonore dan non 
gonore) 

92,3% 7,7% 91,7% 8,3% 

68 Infeksi saluran kemih bagian 
bawah 

100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

69 Vulvitis 96,2% 3,8% 83,3% 16,7% 

70 Vaginitis 96,2% 3,8% 83,3% 16,7% 

71 Vaginosis bakterialis 96,2% 3,8% 83,3% 16,7% 



72 Salpingitis 53,8% 46,2% 50,0% 50,0% 

73 Kehamilan normal 88,5% 11,5% 100,0% 0,0% 

74 Aborsi spontan komplit 34,6% 65,4% 66,7% 33,3% 

75 Anemia defisiensi besi pada 
kehamilan 

92,3% 7,7% 100,0% 0,0% 

76 Ruptur perineum tingkat 1-2 38,5% 61,5% 83,3% 16,7% 

77 Abses folikel rambut atau 
kelenjar sebasea 

96,2% 3,8% 100,0% 0,0% 

78 Mastitis 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

79 Cracked nipple 65,4% 34,6% 83,3% 16,7% 

80 Inverted nipple 61,5% 38,5% 75,0% 25,0% 

81 Diabetes melitus tipe 1 38,5% 61,5% 41,7% 58,3% 

82 Diabetes melitus tipe 2 88,5% 11,5% 91,7% 8,3% 

83 Hipoglikemia ringan 92,3% 7,7% 100,0% 0,0% 

84 Malnutrisi energi-protein 92,3% 7,7% 83,3% 16,7% 

85 Defisiensi vitamin 88,5% 11,5% 83,3% 16,7% 

86 Defisiensi mineral 84,6% 15,4% 66,7% 33,3% 

87 Dislipidemia 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

88 Hiperurisemia 92,3% 7,7% 100,0% 0,0% 

89 Obesitas 80,8% 19,2% 100,0% 0,0% 

90 Anemia defisiensi besi 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

91 Limfadenitis 84,6% 15,4% 91,7% 8,3% 

92 Demam dengue, DHF 
(Tanpa komplikasi dan 
perdarahan) 

69,2% 30,8% 91,7% 8,3% 

93 Malaria 
(Tanpa komplikasi) 

34,6% 65,4% 41,7% 58,3% 

94 Leptospirosis (tanpa 
komplikasi) 

65,4% 34,6% 58,3% 41,7% 

95 Reaksi anafilaktik 69,2% 30,8% 83,3% 16,7% 

96 Ulkus pada tungkai 92,3% 7,7% 100,0% 0,0% 

97 Lipoma 
(ukuran <6 cm, lokasi tidak 
dekat pembuluh darah/syaraf, 
tidak nyeri) 

80,8% 
 

19,2% 91,7% 
 

8,3% 
 

98 Veruka vulgaris 73,1% 26,9% 91,7% 8,3% 

99 Moluskum kontagiosum 61,5% 38,5% 66,7% 33,3% 

100 Herpes zoster tanpa 
komplikasi 

100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

101 Morbili tanpa komplikasi 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

102 Varisela tanpa komplikasi 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

103 Herpes simpleks tanpa 
komplikasi 

96,2% 3,8% 100,0% 0,0% 

104 Impetigo 96,2% 3,8% 100,0% 0,0% 

105 Impetigo ulseratif (ektima) 92,3% 7,7% 91,7% 8,3% 

106 Folikulitis superfisialis 96,2% 3,8% 100,0% 0,0% 

107 Furunkel, karbunkel 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 



108 Eritrasma 88,5% 11,5% 66,7% 33,3% 

109 Erisipelas 84,6% 15,4% 66,7% 33,3% 

110 Skrofuloderma 80,8% 19,2% 66,7% 33,3% 

111 Lepra 100,0% 0,0% 91,7% 8,3% 

112 Sifilis stadium 1 dan 2 65,4% 34,6% 50,0% 50,0% 

113 Tinea kapitis 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

114 Tinea barbe 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

115 Tinea fasialis 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

116 Tinea korporis 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

117 Tinea manus 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

118 Tinea unguium 92,3% 7,7% 91,7% 8,3% 

119 Tinea kruris 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

120 Tinea pedis 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

121 Pitiriasis vesikolor 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

122 Kandidosis mukokutan ringan 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

123 Cutaneus larva migran 80,8% 19,2% 91,7% 8,3% 

124 Filariasis 57,7% 42,3% 25,0% 75,0% 

125 Pedikulosis kapitis 88,5% 11,5% 91,7% 8,3% 

126 Pedikulosis pubis 88,5% 11,5% 91,7% 8,3% 

127 Skabies 88,5% 11,5% 100,0% 0,0% 

128 Reaksi gigitan serangga 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

129 Dermatitis kontak iritan 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

130 Dermatitis atopik (kecuali 
recalcitrant) 

100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

131 Dermatitis numularis 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

132 Napkin eczema 96,2% 3,8% 100,0% 0,0% 

133 Dermatitis seboroik 84,6% 15,4% 100,0% 0,0% 

134 Pitiriasis rosea 88,5% 11,5% 100,0% 0,0% 

135 Akne vulgaris ringan 96,2% 3,8% 100,0% 0,0% 

136 Hidradenitis supuratif 80,8% 19,2% 83,3% 16,7% 

137 Dermatitis perioral 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

138 Miliaria 96,2% 3,8% 100,0% 0,0% 

139 Urtikaria akut 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

140 Exanthematous drug 
eruption, fixed drug eruption 

80,8% 19,2% 75,0% 25,0% 

141 Vulnus laseratum, punctum 92,3% 7,7% 100,0% 0,0% 

142 Luka bakar derajat 1 dan 2 96,2% 3,8% 100,0% 0,0% 

143 Kekerasan tumpul 
(Hematom musculorum) 

100,0% 0,0% 91,7% 8,3% 

144 Kekerasan tajam 
(Tidak kotor, tidak mengenai 
organ vital dan wajah) 

92,3% 7,7% 100,0% 0,0% 

 
 Berdasarkan Tabel 2 diatas 
dapat diperhatikan puskesmas rawat 
jalan 100% mampu melakukan 
penanganan sebanyak 42 penyakit, 
50%-99% mampu melakukan  

 
penanganan sebanyak 89 penyakit dan 
<50% mampu melakukan penanganan 
sebanyak 13 penyakit.  Kasus dirujuk 
>15% sebanyak 54 penyakit. 



 Puskesmas rawat inap 100% 
mampu melakukan penanganan 
sebanyak 68 penyakit, 50%-99% 
mampu melakukan penanganan 
sebanyak 63 penyakit dan <50% 
mampu melakukan penanganan 
sebanyak 13 penyakit. Kasus dirujuk 
>15% sebanyak 54 penyakit. 
 
2. Faktor Kesiapan Puskesmas 
dalam Penatalaksanaan 144 
Penyakit  

 Penanganan 144 penyakit di 
Puskesmas tanpa dirujuk ke fasilitas 
lanjutan di pengaruhi banyak faktor, 
pada penelitian ini ada di 7 faktor 
utama yang menyebabkan dokter tidak 
siap melakukan penanganan di 
puskesmas dan merujuk pasien.  
Tabel 3. Faktor Penyebab Rujukan 
Puskesmas dalam Penatalaksanaan 144 
  Penyakit  

No. Nama Penyakit 
Puskesmas Rawat Jalan Puskesmas rawat Inap 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 

1 Kejang Demam  
(Umur <6 th, 
tanpa komplikasi, 
kejang murni 
karena demam) 

33% 33% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

2 Tetanus tanpa 
komplikasi 

36% 57% 0% 7% 0% 0% 0% 14% 86% 0% 0% 0% 0% 0% 

3 HIV AIDS tanpa 
komplikasi 

8% 85% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

4 Tension Headache 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

5 Migren 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

6 Bells' palsy 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 20% 80% 0% 0% 0% 0% 

7 Vertigo 
(Benign paroxysmal 
positional vertigo) 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

8 Gangguan 
somatoform 
(Nerosa) 

0% 25% 0% 25% 50% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

9 Insomnia 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

10 Benda asing di 
konjungtiva 

0% 45% 36% 18% 0% 0% 0% 0% 25% 50% 0% 25% 0% 0% 

11 Konjungtivitis 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

12 Perdarahan 
subkonjungtiva 

0% 33% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

13 Mata kering 0% 86% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

14 Blefaritis 0% 0% 67% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

15 Hordeolum 0% 17% 67% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

16 Trikiasis 0% 14% 43% 29% 0% 0% 14% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

17 Episkleritis 0% 20% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 33% 0% 0% 33% 

18 Hipermetropia 
ringan 

0% 0% 87% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

19 Miopia ringan 0% 0% 87% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 

20 Astigmatism ringan 0% 0% 87% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 



21 Presbiopia 0% 0% 88% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 

22 Buta senja 0% 14% 43% 14% 14% 0% 14% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 

23 Otitis eksterna 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

24 Otitis media akut 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

25 Serumen prop 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

26 Mabuk perjalanan 
(Pusing, mual, 
muntah) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

27 Furunkel pada 
hidung 

0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

28 Rhinitis akut 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

29 Rhinitis vasomotor 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

30 Rhinitis alergika 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

31 Benda asing  0% 0% 25% 0% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

32 Epistaksis 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

33 Influenza 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

34 Pertusis 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

35 Faringitis 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

36 Tonsilitis 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

37 Laringitis 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

38 Asma bronkial 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

39 Bronkitis akut 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 

40 Pnemonia, 
bronkopnemonia 

0% 17% 0% 0% 83% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 75% 0% 0% 

41 Tuberkulosis paru 
tanpa komplikasi 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

42 Hipertensi esensial 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

43 Kandidiasis mulut 0% 75% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

44 Ulkus mulut 
(aptosa, herpes) 

0% 60% 0% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

45 Parotitis 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

46 Infeksi pada 
umbilikus 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

47 Gastritis 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

48 Gastroenteritis 
(termasuk kolera, 
giardiasis) 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

49 Refluks 
gastroesofagus 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

50 Demam tifoid 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

51 Intoleransi 
makanan 

67% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

52 Alergi makanan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

53 Keracunan 
makanan 

25% 25% 13% 0% 38% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

54 Penyakit cacing 
tambang 

0% 50% 0% 17% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

55 Strongiloidiasis 0% 50% 0% 17% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

56 Askariasis 0% 50% 0% 17% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 



57 Skistosomiasis 0% 63% 0% 13% 13% 13% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 

58 Taeniasis 0% 63% 0% 13% 13% 13% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 

59 Hepatitis A 0% 25% 0% 0% 25% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

60 Disentri basiler, 
disentri amuba 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

61 Hemoroid grade 1-
2 

0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

62 Infeksi saluran 
kemih 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

63 Gonore 0% 33% 0% 0% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

64 Pielonefritis tanpa 
komplikasi 

0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

65 Fimosis 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

66 Parafimosis 0% 0% 75% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

67 Sindrom duh 
(discharge) genital 
(gonore dan non 
gonore) 

0% 40% 0% 0% 20% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

68 Infeksi saluran 
kemih bagian 
bawah 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

69 Vulvitis 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

70 Vaginitis 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

71 Vaginosis 
bakterialis 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

72 Salpingitis 17% 0% 0% 17% 50% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

73 Kehamilan normal 75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

74 Aborsi spontan 
komplit 

40% 20% 0% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

75 Anemia defisiensi 
besi pada kehamilan 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

76 Ruptur perineum 
tingkat 1-2 

60% 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

77 Abses folikel 
rambut atau 
kelenjar sebasea 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

78 Mastitis 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

79 Cracked nipple 0% 33% 0% 33% 33% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

80 Inverted nipple 0% 25% 0% 50% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

81 Diabetes melitus 
tipe 1 

0% 83% 0% 8% 8% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

82 Diabetes melitus 
tipe 2 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

83 Hipoglikemia 
ringan 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

84 Malnutrisi energi-
protein 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

85 Defisiensi vitamin 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

86 Defisiensi mineral 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 



87 Dislipidemia 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

88 Hiperurisemia 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

89 Obesitas 0% 33% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

90 Anemia defisiensi 
besi 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

91 Limfadenitis 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

92 Demam dengue, 
DHF 
(Tanpa komplikasi 
dan perdarahan) 

33% 0% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

93 Malaria 
(Tanpa komplikasi) 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 20% 0% 

94 Leptospirosis 
(tanpa komplikasi) 

20% 20% 0% 0% 20% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

95 Reaksi anafilaktik 25% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

96 Ulkus pada tungkai 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

97 Lipoma 
(ukuran <6 cm, 
lokasi tidak dekat 
pembuluh 
darah/syaraf, tidak 
nyeri) 

0% 33% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

98 Veruka vulgaris 0% 33% 33% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

99 Moluskum 
kontagiosum 

0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 

100 Herpes zoster tanpa 
komplikasi 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

101 Morbili tanpa 
komplikasi 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

102 Varisela tanpa 
komplikasi 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

103 Herpes simpleks 
tanpa komplikasi 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

104 Impetigo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

105 Impetigo ulseratif 
(ektima) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

106 Folikulitis 
superfisialis 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

107 Furunkel, 
karbunkel 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

108 Eritrasma 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

109 Erisipelas 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

110 Skrofuloderma 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

111 Lepra 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

112 Sifilis stadium 1 dan 
2 

0% 50% 0% 0% 25% 25% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

113 Tinea kapitis 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

114 Tinea barbe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

115 Tinea fasialis 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 



116 Tinea korporis 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

117 Tinea manus 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

118 Tinea unguium 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

119 Tinea kruris 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

120 Tinea pedis 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

121 Pitiriasis vesikolor 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

122 Kandidosis 
mukokutan ringan 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

123 Cutaneus larva 
migran 

0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

124 Filariasis 0% 60% 0% 20% 20% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 25% 0% 25% 

125 Pedikulosis kapitis 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

126 Pedikulosis pubis 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

127 Skabies 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

128 Reaksi gigitan 
serangga 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

129 Dermatitis kontak 
iritan 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

130 Dermatitis atopik 
(kecuali recalcitrant) 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

131 Dermatitis 
numularis 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

132 Napkin eczema 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

133 Dermatitis seboroik 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

134 Pitiriasis rosea 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

135 Akne vulgaris 
ringan 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

136 Hidradenitis 
supuratif 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

137 Dermatitis perioral 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

138 Miliaria 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

139 Urtikaria akut 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

140 Exanthematous 
drug eruption, 
fixed drug eruption 

0% 20% 0% 20% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

141 Vulnus laseratum, 
punctum 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

142 Luka bakar derajat 
1 dan 2 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

143 Kekerasan tumpul 
(Hematom 
musculorum) 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

144 Kekerasan tajam 
(Tidak kotor, tidak 
mengenai organ 
vital dan wajah) 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Keterangan: 
1* =  Tidak tersedia ruangan tindakan/perawatan 
2* =  Tidak tersedia obat untuk penyakit tersebut 
3* =  Tidak tersedia alat pemeriksaan untuk penyakit tersebut 
4* =  Petugas belum memiliki kompetensi/ketrampilan khusus  
5* =  Beratnya kasus penyakit 
6* =  Tidak tersedia pemeriksaan penunjang di puskesmas (laboratorium/foto thorax) 
7* =  Tidak pernah menangani penyakit tersebut 
 

PEMBAHASAN 
 Berdasarkan karakteristik 
responden dokter yang melakukan 
pelayanan di poli umum puskesmas 
sebagian besar berumur 30-39 tahun 
(55,3%), berjenis kelamin perempuan 
(89,5%), status kepegawaian sebagian 
besar PNS (60,5%), pendidikan S1 
(100%), lama bekerja di puskesmas 
sekarang 0-4 tahun (55,3%) dan jumlah 
dokter fungsional (bukan kepala 
puskesmas) mayoritas >2 orang tiap 
puskesmas (74%). 
 Pada penelitian ini didapatkan 
puskesmas rawat jalan 100% mampu 
melakukan penanganan sebanyak 42 
penyakit, 50%-99% mampu melakukan 
penanganan sebanyak 89 penyakit dan 
<50% yang mampu melakukan 
penanganan sebanyak 13 penyakit. 
Angka rujukan >15% sebanyak 54 
penyakit. Puskesmas rawat inap 100% 
mampu melakukan penanganan 
sebanyak 68 penyakit, 50%-99% 
mampu melakukan penanganan 
sebanyak 63 penyakit dan <50% 
mampu melakukan penanganan 
sebanyak 13 penyakit. Angka rujukan 
>15% sebanyak 54 penyakit. 
 Menurut Peraturan Menteri 
Kesehatan nomor 75 tahun 2014 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, 
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan 
kesehatan yang menyelenggarakan 
upaya kesehatan masyarakat dan upaya 

kesehatan perseorangan tingkat 
pertama, dengan lebih mengutamakan 
upaya promotif dan preventif, untuk 
mencapai derajat kesehatan masyarakat 
yang setinggi-tingginya di wilayah 
kerjanya. 

Upaya Kesehatan Masyarakat 
yang selanjutnya disingkat UKM adalah 
setiap kegiatan untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan serta 
mencegah dan menanggulangi 
timbulnya masalah kesehatan dengan 
sasaran keluarga, kelompok, dan 
masyarakat. Upaya Kesehatan 
Perseorangan yang selanjutnya disingkat 
UKP adalah suatu kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan pelayanan 
kesehatan yang ditujukan untuk 
peningkatan, pencegahan, 
penyembuhan penyakit, pengurangan 
penderitaan akibat penyakit dan 
memulihkan kesehatan perseorangan. 
Dalam menyelenggarakan fungsi UKP 
Puskesmas berwenang untuk: 
a. menyelenggarakan Pelayanan 

Kesehatan dasar secara 
komprehensif, berkesinambungan 
dan bermutu; 

b. menyelenggarakan Pelayanan 
Kesehatan yang mengutamakan 
upaya promotif dan preventif;  

c. menyelenggarakan Pelayanan 
Kesehatan yang berorientasi pada 
individu, keluarga, kelompok dan 
masyarakat;   
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d. menyelenggarakan Pelayanan 
Kesehatan yang mengutamakan 
keamanan dan keselamatan pasien, 
petugas dan pengunjung;  

e. menyelenggarakan Pelayanan 
Kesehatan dengan prinsip 
koordinatif dan kerja sama inter dan 
antar profesi; 

f. melaksanakan rekam medis; 
g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, 

dan evaluasi terhadap mutu dan akses 
Pelayanan Kesehatan; 

h. melaksanakan peningkatan 
kompetensi Tenaga Kesehatan; 

i. mengoordinasikan dan melaksanakan 
pembinaan  fasilitas pelayanan 
kesehatan tingkat pertama di wilayah 
kerjanya; dan 

j. melaksanakan penapisan rujukan 
sesuai dengan indikasi medis dan 
Sistem Rujukan. 

 Upaya kesehatan perseorangan 
tingkat pertama dilaksanakan sesuai 
dengan standar prosedur operasional 
dan standar pelayanan. Standar 
pelayanan medis oleh dokter layanan 
primer mengacu pada Peraturan Konsil 
Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 
2012 tentang Standar Kompetensi 
Dokter Indonesia. Kompetensi 
dibangun dengan pondasi yang terdiri 
atas profesionalitas yang luhur, mawas 
diri dan pengembangan diri, serta 
komunikasi efektif, dan ditunjang oleh 
pilar berupa pengelolaan informasi, 
landasan ilmiah ilmu kedokteran, 
keterampilan klinis, dan pengelolaan 
masalah kesehatan. 
 Tingkat kemampuan yang harus 
dicapai pada akhir masa pendidikan 
dokter adalah: 
1. Tingkat Kemampuan 1: mengenali 

dan menjelaskan 

 Lulusan dokter mampu mengenali 
dan menjelaskan gambaran klinik 
penyakit, dan mengetahui cara yang 
paling tepat untuk mendapatkan 
informasi lebih lanjut mengenai 
penyakit tersebut, selanjutnya 
menentukan rujukan yang paling 
tepat bagi pasien. Lulusan dokter 
juga mampu menindaklanjuti 
sesudah kembali dari rujukan. 

2. Tingkat Kemampuan 2: 
mendiagnosis dan merujuk 

 Lulusan dokter mampu membuat 
diagnosis klinik terhadap penyakit 
tersebut dan menentukan rujukan 
yang paling tepat bagi penanganan 
pasien selanjutnya. Lulusan dokter 
juga mampu menindaklanjuti 
sesudah kembali dari rujukan. 

3. Tingkat Kemampuan 3: 
mendiagnosis, melakukan 
penatalaksanaan  awal, dan 
merujuk 

 3A. Bukan gawat darurat 
Lulusan dokter mampu 
membuat diagnosis klinik dan 
memberikan terapi 
pendahuluanpada keadaan yang 
bukan gawat darurat. Lulusan 
dokter mampu menentukan 
rujukan yang paling tepat bagi 
penanganan pasien selanjutnya. 
Lulusan dokter juga mampu 
menindaklanjuti sesudah kembali 
dari rujukan. 

 3B. Gawat darurat 
Lulusan dokter mampu 
membuat diagnosis klinik dan 
memberikan terapi pendahuluan 
pada keadaan gawat darurat 
demi menyelamatkan nyawa 
atau mencegah keparahan 
dan/atau kecacatan pada pasien. 
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Lulusan dokter mampu 
menentukan rujukan yang paling 
tepat bagi penanganan pasien 
selanjutnya. Lulusan dokter juga 
mampu menindaklanjuti sesudah 
kembali dari rujukan. 

4. Tingkat Kemampuan 4: 
mendiagnosis, melakukan 
penatalaksanaan secara mandiri dan 
tuntas 
4A. Kompetensi yang dicapai pada 

saat lulus dokter 
4B. Profesiensi (kemahiran) yang 

dicapai setelah selesai internsip 
dan/      atau Pendidikan 
Kedokteran Berkelanjutan 
(PKB). 
BPJS menggunakan 144 jenis 

penyakit yang merupakan kriteria 4A 
dalam Standar Kompetensi Kedokteran 
Indonesia pada tahun pertama 
pelaksanaan JKN sebagai kategori 
penyakit yang dapat diselesaikan secara 
tuntas  di fasilitas kesehatan tingkat 
pertama. Dengan adanya daftar nama 
penyakit yang dapat ditangani di fasilitas 
kesehatan tingkat pertama tersebut, 
maka dokter di Puskesmas seharusnya 
tidak melakukan rujukan karena 
penyakit yang masuk daftar adalah 
kategori tingkat kemampuan 4A dalam 
Standar Kompetensi Kedokteran 
Indonesia.  

Kondisi saat ini, kasus rujukan 
ke layanan tingkat lanjut untuk kasus-
kasus yang seharusnya dapat 
dituntaskan di fasilitas kesehatan tingkat 
pertama masih cukup tinggi. BPJS 
Kesehatan memberlakukan batas 
rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit 
adalah 15%. Berbagai faktor 
mempengaruhi diantaranya jumlah dan 
kompetensi tenaga kesehatan, 

pembiayaan dan sarana prasarana yang 
belum mendukung.  
 Menurut responden masih 
tingginya angka rujukan beberapa 
penyakit pada puskesmas rawat jalan 
disebabkan faktor tidak tersedia 
ruangan tindakan/perawatan sebanyak 
12 penyakit, tidak tersedia obat untuk 
penyakit tersebut menyebabkan 50 
penyakit dirujuk, , tidak tersedia alat 
pemeriksaan 22 penyakit, petugas 
belum memiliki 
kompetensi/ketrampilan khusus 31 
penyakit, ,  berat penyakit 80 penyakit, 
tidak tersedia pemeriksaan penunjang 
di puskesmas (laboratorium/foto 
thorax) 11 penyakit, dan dokter tidak 
pernah menangani penyakit tersebut 
sebanyak 6 penyakit. 
 Pada puskesmas rawat inap 
rujukan disebabkan faktor tidak tersedia 
ruangan tindakan/perawatan sebanyak 
1 penyakit, tidak tersedia obat untuk 
penyakit tersebut menyebabkan 22 
penyakit dirujuk, tidak tersedia alat 
pemeriksaan 13 penyakit, petugas 
belum memiliki 
kompetensi/ketrampilan khusus 9 
penyakit, berat penyakit 23 penyakit, 
tidak tersedia pemeriksaan penunjang 
di puskesmas (laboratorium/foto 
thorax) 6 penyakit, dan dokter tidak 
pernah menangani penyakit tersebut 
sebanyak 2 penyakit. 
 Menurut Permenkes No. 71 
tahun 2013 tentang Pelayanan 
Kesehatan pada JKN, dalam 
menetapkan pilihan Fasilitas Kesehatan, 
BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan 
kredensialing dengan menggunakan 
kriteria teknis yang meliputi: 
a. sumber daya manusia; 
b. kelengkapan sarana dan prasarana; 
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c. lingkup pelayanan; 
d. komitmen pelayanan 
Kriteria teknis di atas digunakan untuk 
penetapan kerja sama dengan BPJS 
Kesehatan, jenis dan luasnya pelayanan, 
besaran kapitasi, dan jumlah Peserta 
yang bisa dilayani 
 Menurut  Permenkes No.5 
tahun 2014 tentang Panduan Praktik 
Klinis Bagi Dokter di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Primer disebutkan 
Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 
merupakan pedoman penatalaksanaan 
terhadap penyakit yang dijumpai di 
fasilitas kesehatan primer, baik fasilitas 
milik pemerintah yaitu Puskesmas 
maupun fasilitas pelayanan swasta. 
 Penatalaksanaan mulai dari 
prevalensi penyakit, anamnesis, 
pemeriksaan fisik, pemeriksaan 
penunjang sederhana, penegakan 
diagnosis, rencana penatalaksanaan 
komprehensif, sarana prasarana yang 
diperlukan dalam penegakan diagnosis 
dan penatalaksanaan penyakit, 
prognosis serta kodifikasi penyakit. 
 Rencana penatalaksanaan 
komprehensif berorientasi pada pasien 
(patient centered) yang terdiri dari 
penatalaksanaan non farmakologi dan 
farmakologi pada pasien, edukasi dan 
konseling terhadap pasien dan keluarga 
(family focus), aspek komunitas 
(community oriented), serta kapan dokter 
perlu merujuk pasien (kriteria 
rujukan).  
 Dokter akan merujuk pasien 
apabila memenuhi salah satu dari 
kriteria "TACC" (Time-Age-
Complication-Comorbidity). Yaitu:  
1. Time: jika perjalanan penyakit dapat 

digolongkan kepada kondisi kronis 

atau melewati Golden Time 
Standard.  

2.  Age: jika usia pasien masuk dalam 
kategori yang dikhawatirkan 
meningkatkan risiko komplikasi serta 
risiko kondisi penyakit lebih berat.  

3. Complication: jika komplikasi yang 
ditemui dapat memperberat kondisi 
pasien.  

4. Comorbidity: jika terdapat keluhan 
atau gejala penyakit lain yang 
memperberat kondisi pasien. Selain 
itu juga harus melihat kondisi fasilitas 
pelayanan yang tersedia. 

  Dengan pelaksanaan SJSN tahun 
2014 sistem rujukan diwajibkan bagi 
pasien yang merupakan peserta jaminan 
kesehatan atau asuransi kesehatan sosial 
dan pemberi layanan kesehatan. 
Pelayanan kesehatan dilaksanakan 
berjenjang, sesuai kebutuhan medis 
dimulai dari pelayanan kesehatan 
tingkat pertama. Pelayanan kesehatan 
tingkat kedua hanya dapat diberikan 
atas rujukan dari pelayanan kesehatan 
tingkat pertama. Pelayanan kesehatan 
tingkat ketiga hanya dapat diberikan 
atas rujukan dari pelayanan kesehatan 
tingkat kedua atau tingkat pertama. 
 Rujukan dari tingkatan 
pelayanan yang lebih rendah ke 
tingkatan pelayanan yang lebih tinggi 
dilakukan apabila: 
a. pasien membutuhkan pelayanan 

kesehatan spesialistik atau sub 
spesialistik; 

b. perujuk tidak dapat memberikan 
pelayanan kesehatan sesuai dengan 
kebutuhan pasien karena 
keterbatasan fasilitas, peralatan 
dan/atau ketenagaan. 

. 
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 Ketersediaan obat di fasilitas 
kesehatan tingkat pertama termasuk 
puskesmas dalam Kepmenkes No. 328 
tahun 2013 tentang Formularium 
Nasional menyebutkan Formularium 
Nasional merupakan daftar obat terpilih 
yang dibutuhkan dan harus tersedia di 
fasilitas pelayanan kesehatan sebagai 
acuan dalam pelaksanaan Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN).  
 Permenkes No. 37 tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Laboratorium 
Puskesmas menyebutkan Laboratorium 
Puskesmas adalah sarana pelayanan 
kesehatan di Puskesmas yang 
melaksanakan pengukuran, penetapan, 
dan pengujian terhadap bahan yang 
berasal dari manusia untuk penentuan 
jenis penyakit, penyebaran penyakit, 
kondisi kesehatan, atau faktor yang 
dapat berpengaruh pada kesehatan 
perorangan dan masyarakat. 
 Laboratorium Puskesmas harus 
meningkatkan mutu pelayanan serta 
dapat menyesuaikan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Pada pasal 2 disebutkan 
Laboratorium Puskesmas 
diselenggarakan berdasarkan kondisi 
dan permasalahan kesehatan masyarakat 
setempat dengan tetap berprinsip pada 
pelayanan secara holistik, 
komprehensif, dan terpadu dalam 
rangka meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya. 
 Pasal 3 menyebutkan (1) Setiap 
Laboratorium Puskesmas harus 
diselenggarakan secara baik dengan 
memenuhi kriteria ketenagaan, sarana, 
prasarana, perlengkapan dan peralatan, 
kegiatan pemeriksaan, kesehatan dan 
keselamatan kerja, dan mutu. (2) 
Kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, 

perlengkapan dan peralatan, kegiatan 
pemeriksaan, kesehatan dan 
keselamatan kerja, dan mutu 
merupakan ketentuan minimal yang 
harus dipenuhi dalam penyelenggaraan 
Laboratorium Puskesmas. (3) dalam 
keadaan keterbatasan sumber daya, 
beberapa kriteria dapat tidak terpenuhi 
oleh Laboratorium Puskesmas 
sepanjang diketahui dan disetujui oleh 
Kepala Dinas Kesehatan 
kabupaten/Kota setempat dan tanpa 
mengurangi mutu dan keakuratan data 
penunjang dalam pemberian pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah puskesmas rawat jalan dan rawat 
inap siap menangani 90 penyakit (63%) 
yaitu penyakit dengan angka rujukan 
<15% dalam penatalaksanaan 144 
penyakit yang dapat diselesaikan secara 
tuntas di fasilitas kesehatan tingkat 
pertama, sedangkan 54  penyakit (37%) 
masih banyak banyak yang dirujuk 
dengan faktor penyebab sebagian besar 
karena beratnya penyakit,  tidak 
tersedianya obat dan alat pemeriksaan 
serta kompetensi petugas. 
Saran 
 Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 144 penyakit belum dapat di 
selesaikan secara tuntas puskesmas, agar 
dapat diselesaikan di puskesmas maka 
puskesmas harus melakukan 
pembenahan untuk mengatasi 
kekurangan obat, alat pemeriksaan, 
meningkatkan kompetensi petugas 
melalui pelatihan, mencukupi 
pelayanan laboratorium dan 
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menyediakan ruangan sesuai standar 
pelayanan medis. 
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ANALISIS KEBIASAAN MAKAN USIA MUDA PADA LANSIA 

YANG MENDERITA HIPERTENSI DI RUANG DAHLIA II 

RSUD NGUDI WALUYO KECAMATAN WLINGI 

KABUPATEN BLITAR 

 

Setiadi;  erma eka agustina 

Staf Dosen Stikes Hang Tuah Surabaya 

 
Analysis of Eating Habits In Young Age Elderly Suffering Hypertension In  Dahlia’s 

room II NgudiWaluyo Hospital District of BlitarWlingi 

ABSTRACT :  Eating habits develop gradually from a very early age onwards the infant 

is influenced by several factors (Fitriah, 2006: 27). Wrong eating habits can cause 

increased blood pressure. Hypertension is a condition when the systolic blood pressure of 

more than 120mmHg and a diastolic pressure of more than 80mmHg body (Muttaqin, 

Arif., 2009: 112). The purpose of this study was to analysis eating habits in young age 

elderly suffering hypertension. 

The design study is a case-control, which in doing research on the measurement of the 

dependent variable first, while the independent variables traced retrospectively to 

determine the presence or absence of factors (independent variables) that play a role. The 

population of this study is 10 elderly at Dahlia’s room II Ngudi Waluyo Hospital District 

of Wlingi. 

 

The results showed that the eating habits of the young age of the elderly who suffer from 

hypertension is most of the respondents consume corn rice, savory flavors (coconut milk), 

tofu, coffee, papaya, cassava leaves, anchovies and fried snacks. With the results obtained 

blood pressure observation that most respondents had hypertension stage II.  

 

The implications of this study indicate that analysis of eating habits at a young age can be 

one of the preventive measures of hypertension in the elderly. 

 

Keyword: analysis of eating habits, young age, hypertension, elderly. 

 
 

PENDAHULUAN 
Dewasa ini banyak sekali lansia 

yang terkena hipertensi. Kebanyakan 
dari mereka adalah dikarenakan oleh 
gaya hidup yang tidak baik. Seperti 
kebiasaan makanan yang siap saji dan 
makanan yang mengandung bahan 
pengawet. Hipertensi yang terjadi pada 
lansia tidak lepas dari gaya hidup pada 
masa mudanya (Mary Courtney, 2012: 
68). Para remaja sering kali 
melewatkan waktu makan pagi dengan 
alasan sibuk, tetapi juga cenderung 

mengkonsumsi cemilan (Istiany Ari, 
2013:169).Kebiasaan makan yang tidak 
baik pada remaja, bila dibiarkan 
berlangsung dalam jangka panjang maka 
akan mempengaruhi perubahan tekanan 
darah. Tekanan darah adalah tekanan 
yang dihasilkan oleh darah terhadap 
pembuluh darah. Tekanan darah 
dipengaruhi volume darah dan 
elastisitas pembuluh darah (Rony, 
2008:26). Menurut Buckman (1999) 
yang dikutip oleh Asih (2011:42) 
menyebutkan bahwa kebiasaan makan 
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yang menyebabkan hipertensi 
diantaranya seperti tidak cukup 
konsumsi serat, vitamin dan mineral 
yang bersumber dari sayur dan buah, 
kebiasaan mengkonsumsi makanan 
beresiko seperti jeroan, makanan 
berlemak, makanan asin dan 
makanan/minuman manis. 

Saat ini, pola makan masyarakat 
Indonesia yang sangat menyukai 
makanan berlemak dan yang berasa asin 
atau gurih, terutama makanan cepat saji 
yang memicu timbulnya kolesterol 
tinggi yang termasuk pemicu terjadinya 
peningkatan tekanan darah. Hipertensi 
merupakan tekanan darah persisten 
dimana sistoliknya diatas 140 mmHg 
dan tekanan diastoliknya diatas 90 
mmHg (Smelz dan bare, 2010: ). 
Beberapa penelitian antara lain yang 
diteliti oleh Quratula’yun (2011) 
dengan judul “Hubungan Pola Makan 
Dengan Kejadian Hipertensi Pada Usia 
Pralansia Di RT 1 RW 4 Pangkah 
Kulon Ujungpangkah Gresik” 
didapatkan hasil bahwa terdapat 
hubungan yang bermakna antara pola 
makan dengan penurunan kejadian 
hipertensi pada usia pralansia. 

Hipertensi dapat menyerang 
hampir semua golongan masyarakat di 
dunia. Angka kejadian hipertensi setiap 
tahunnya semakin bertambah. Menurut 
Yekti Susilo (2011: 3) mengatakan, dari 
data penelitian terakhir, dikemukakan 
bahwa terdapat sekitar 50 juta (21,7%) 
orang dewasa Amerika menderita 
hipertensi. Penderita hipertensi juga 
menyerang Thailand sebesar 17 % dari 
total penduduk, Vietnam 34,6%, 
Singapura 24,9%, Malaysia 29,9%, dan 
di Indonesia memiliki angka cukup 
tinggi, yaitu 15% dari 230 juta 

penduduk indonesia, berarti hampir 35 
juta penduduk indonesia terkena 
hipertensi. Menurut Badan Pusat 
Statistik tahun 2009 terdapat sebanyak 
29,637 pada tahun 2008, pada tahun 
2009 sebanyak 32,721 dan pada tahun 
2010 sebanyak 38,078 penderita 
hipertensi di Puskesmas Surabaya 
(Dinkes kota Surabaya). Sedangkan 
menurut data dari RSUD Ngudi 
Waluyo Kecamatan Wlingi Kabupaten 
Blitar didapatkan 1040 pasien 
hipertensi lansia rawat jalan dari  
jumlah keseluruhan pasien rawat jalan 
sebanyak 3.208 dari 72.731 pasien 
hipertensi pada tahun 2013. 

Individu yang menderita 
hipertensi kadang tidak menampakkan 
gejala sampai bertahun-tahun. Menurut 
perkiraan Badan Kesehatan Dunia 
(WHO, World Health Organization), 
sekitar 30% penduduk dunia tidak 
terdiagnosa adanya hipertensi 
(underdiagnosed condition). Hal ini 
disebabkan tidak adanya gejala yang 
pasti bagi penderita hipertensi. Oleh 
karena itu hipertensi disebut sebagai 
pembunuh yang tidak terlihat atau 
silent killer (Susilo, Yekti.,dkk. 2011: 
5). Menurut Brunner & Suddarth 
(1999: 898) Salah satu penyebab 
hipertensi adalah kebiasaan makan yang 
tidak baik yaitu mengkonsumsi 
makanan siap saji yang berlemak dan 
juga tinggi kolesterol. Jenis makanan 
tersebut dapat mempengaruhi 
perubahan tekanan darah pada 
seseorang. Yaitu mempengaruhi 
konstriksi dan relaksasi pembuluh darah 
di medulla yang kemudian 
menghantarkan dalam bentuk impuls 
melalui sistem saraf simpatis ke gangglia 
simpatis. Pada titik ini,  neuron 
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preganglion melepas asetil kolin, yang 
akan merangsang serabut saraf paska 
ganglio ke pembuluh darah, dimana 
dengan dilepaskannya norepinefrin 
mengakibatkan konstriksi pembuluh 
darah sebagai respons rangsangan 
emosi, kelenjar adrenal juga 
terangsang, mengakibatkan tambahan 
aktivitas vasokonstriksi. 

Pada usia lanjut juga dapat 
dipengaruhi oleh perubahan fungsi 
fisiologis meliputi berkurangnya daya 
tahan tubuh dalam menghadapi 
rangsangan dari dalam maupun luar 
tubuh (Azizah, 2011: 1). Disfungsi 
sistem imun ini diperkirakan menjadi 
faktor dalam perkembang penyakit 
kronis seperti kanker, diabetes, dan 
penyakit kardiovaskuler. Pada proses 
penuaan lansia juga mengalami 
penurunan kekuatan daya rentang 
dinding arteri. Yang mana dinding 
arteri dapat mempengaruhi tekanan 
darah pada seseorang katrena tekanan 
ditentukan oleh tahanan lentur arteri. 
Bila diameter arteriol menurun 
(vasokonstriksi), maka tahanan perifer 
akan meningkat dan ini merupakan 
mekanisme hipertensi. Hal ini 
menyebabkan penambahan beban 
jantung (afterload) sehingga terjadi 
hipertrofi ventrikel kiri sebagai proses 
kompensasi adaptasi (Muttaqin, Arif, 
2009: 112). 

Dalam kondisi ini penderita 
harus selalu rutin memeriksakan 
kondisi tekanan darahnya ke dokter dan 
mempertahankan tekanan darah di 
bawah 140/90 mmHg. Pengobatan 
hipertensi bersifat jangka panjang dan 
harus diobati seumur hidup. Namun, 
obat-obatan dari dokter kadang-kadang 
tidak cukup ampuh untuk mengatasi 

hipertensi. Penderita hipertensi harus 
mengatur pola makannya sejak dini. 
Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka peneliti ingin meneliti analisis 
kebiasaan makan usia muda pada lansia 
yang mengalami hipertensi di Ruang 
Dahlia IIRSUD Ngudi Waluyo 
Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. 

 
RUMUSAN MASALAH 
“Apakah ada pengaruh kebiasaan makan 
usia muda pada lansia yang mengalami 
hipertensi di Ruang Dahlia II RSUD 
Ngudi Waluyo Kecamatan Wlingi 
Kabupaten Blitar?” 
 
TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengidentifikasi kebiasaan makan 
saat usia muda pada usia lanjut di 
Ruang Dahlia II RSUD Ngudi 
Waluyo Kecamatan Wlingi 
Kabupaten Blitar. 

2. Mengidentifikasi lansia yang 
mengalami hipertensi di Ruang 
Dahlia II RSUD Ngudi Waluyo 
Kecamatan Wlingi Kabupaten 
Blitar. 

3. Menganalisa kebiasaan makan usia 
muda pada lansia yang mengalami 
hipertensi di Ruang Dahlia II 
RSUD Ngudi Waluyo Kecamatan 
Wlingi Kabupaten Blitar. 

 

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dimana penelitian 
didasarkan pada pengumpulan, analisis, 
dan interpretasi data berbentuk narasi 
serta visual (bukan angka) untuk 
memperoleh pemahaman mendalam 
dari fenomena tertentu yang diminati. 
Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah fenomenologi 



16 

 

dimana peneliti berusaha untuk 
mengungkap dan mempelajari serta 
memahami suatu fenomena beserta 
konteksnya yang khas dan unik yang 
dialami oleh individu hingga tataran 
“keyakinan” individu yang 
bersangkutan.  

Poulasi dalam penelitian ini semua 
pasien usia lanjut di Ruang Dahlia II 
RSUD Ngudi Waluyo Kecamatan 
Wlingi Kabupaten Blitar yang 
mengalami hipertensi sejumlah 10 
orang. Sampel penelitian ini sebagian 
pasien usia lanjut di Ruang Dahlia II 
RSUD Ngudi Waluyo Kecamatan 
Wlingi Kabupaten Blitar sejumlah 
10orang yang memenuhi kriteria . 
Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Non-Probability 
Sampling dengan teknik Purposive 
Sampling, yaitu penentuan sampel 
dengan pertimbangan tertentu sesuai 
yang dikehendaki peneliti (Setiadi, 
2013: 112).  
 
HASIL PENELITIAN 

1. Kebiasaan Makan Usia Muda 
Dari hasil pengamatan selama 

melakukan penelitian di Ruang Dahlia II 
RSUD Ngudi Waluyo Kecamatan 
Wlingi Kabupaten Blitar pada tanggal 
14 sampai 18 Juni 2014, adapun 
penelitian dengan melakukan 
wawancara kepada responden lansia 
yang mengalami hipertensi sebanyak 9 
responden. Hasil wawancara yang 
diperoleh dari responden yaitu lansia 
yang mengalami hipertensi dilakukan 
untuk mengetahui gambaran kebiasaan 
makan saat usia muda. Indikator yang 
diteliti adalah terdiri dari: 
a. Makanan pokok yang sering 

dikonsumsi 

No 
Jenis makanan 

pokok 
  

(%) 

1.  Nasi jagung 3 33,3 

2. Nasi putih  3 33,3 

b. Rasa makanan yang paling disukai 
No Rasa makanan 

  
(%) 

1. Gurih (santan) 6 66,6 

2. Asin  4 44,4 

3. Manis  3 33,3 

c. Lauk pauk yang sering dikonsumsi 
No  Jenis lauk pauk 

  
(%) 

1. Tahu tempe 6 66,6 

2. Ayam  3 33,3 

3. Jeroan 3 33,3 

4. Telor 1 11,1 

5. Bebek 1 11,1 

 
d. Minuman yang sering dikonsumsi 

No  Jenis minuman Frekuensi  Prosentase 
(%) 

1. Kopi 4 44,4 

2. Wedang gula 2 22,2 

3. Air putih 1 11,1 

4. Teh manis 1 11,1 

5. Sari kedelai 1 11,1 

 
e. Buah-buahan yang sering 

dikonsumsi 
No  Jenis buah-buahan 

  
(%) 

1. Pepaya 4 44,4 

2. Apel 3 33,3 

3. Pisang  2 22,2 

4. Jeruk   2 22,2 

5. Pir 1 11,1 

6. Nanas  1 11,1 

7. Rambutan  1 11,1 

8. Kedondong  1 11,1 

9. Mangga  1 11,1 

10. Belimbing  1 11,1 

f. Sayuran yang sering dikonsumsi 
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g. Ikan yang sering dikonsumsi 
N
o  

Jenis ikan 
  

(%) 

1. Ikan asin 3 33,3 

2. Ikan laut 2 22,2 

3. Pindang 2 22,2 

4. Bandeng  2 22,2 

5. Mujair  1 11,1 

6. Teri 1 11,1 

7. Udang   1 11,1 

8. Cumi-cumi  1 11,1 

 
h. Camilan yang sering dikonsumsi 

No  Jenis camilan 
  

(%) 

1. Goreng-gorengan 5 55,5 

2. Roti kering 4 44,4 

3. Krupuk  3 33,3 

4. Roti tawar 2 22,2 

5. Kripik singkong 2 22,2 

6. Tiwul  2 22,2 

7. Kacang goreng  2 22,2 

8. Tape singkong 2 22,2 

9. Kripik ketela 1 11,1 

10. Gaplek  1 11,1 

11. Kripik tempe 1 11,1 

12. Kripik bayam 1 11,1 

13. Getuk ketela 1 11,1 

14. Petis  1 11,1 

15. Lupis  1 11,1 

16. Klepon  1 11,1 

17 Kucur  1 11,1 

18 Nogosari  1 11,1 

19 Lepet  1 11,1 

 
2. Kejadian Hipertensi Pada 

Usia Lanjut 
 

Tekanan darah   
(%) 

hipertensi stage I 3 33,3 

hipertensi stage II 6 66,7 

Total 9 100,0 

 
PEMBAHASAN 

Berdasarkan data penelitian pada 
tanggal 14 – 18 Juni 2014 di Ruang 
Dahlia II RSUD Ngudi Waluyo 
Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, 
didapatkan kesimpulan bahwa dari 9 
responden usia lanjut mempunyai 
kebiasaan makan yang lebih dominan 
meliputi, pada jenis makanan pokok 
yang disukai adalah nasi jagung dan nasi 
putih sama-sama sering dikonsumsi 
yaitu sebanyak 3 responden (33,3%). 
Pada penderita hipertensi, nasi yang 
dikonsumsi tidak mempengaruhi 
terhadap hipertensi yang diderita saat 
ini karena nasi hanya mengandung 
karbohidrat saja. Namun pemicu 
terjadinya hipertensi pada usia lanjut 
bisa dikarenakan oleh kebiasaan makan 
lainnya. Usia muda merupakan usia 
dimana kebutuhan nutrisi meningkat, 
dimana lansia tersebut mengkonsumsi 
semua jenis makanan ketika usia muda. 
Pada usia muda, banyak dari mereka 
yang sering mengkonsumsi makanan 
yang berasa gurih atau asin, manis dan 
lebih menyukai makanan yang 
berlemak. Menurut Buchman (1999) 
mengatakan bahwa makanan beresiko 
pada orang hipertensi, seperti jeroan, 
makanan berlemak, makanan asin, 
makanan/ minuman manis. 

No  Jenis sayuran 
  

(%) 

1. Daun singkong 5 55,5 

2. Kacang-kacangan 4 44,4 

3. Bayam  4 44,4 

4. Terong  3 33,3 

5. Sawi  2 22,2 

6. Tewel  2 22,2 

7. Buncis  2 22,2 

8. Jagung   2 22,2 

9. Kangkung   2 22,2 

10. Labu  1 11,1 

11. Gubis   1 11,1 

12. Brokoli  1 11,1 

13. Kentang  1 11,1 

14. Lompong  1 11,1 
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Berdasarkan data penelitian 
didapatkan bahwa rasa makanan yang 
paling disukai adalah gurih (santan) 
sebanyak 6 responden (66,6%). Berikut 
kutipan hasil wawancara: “Oh iya mbak 
orang jaman dulu itu seringnya makan 
berbau santan mbak karena kelapanya 
kan bisa diambil dikebun mbak. Selain 
itu santan kan rasanya gurih mbak jadi 
ya tidak bosan mbak makannya” (R-04, 
15 Juni 2014). Pada kutipan tersebut 
responden menyukai dan sering 
mengkonsumsi rasa gurih yang banyak 
mengandung garam dan santan. Dimana 
pada santan banyak mengandung lemak 
jenuh. Seperti yang dikemukakan oleh 
Fitriah, Nurul (2006: 27) mengatakan 
bahwa lemak jenuh banyak terkandung 
dalam minyak kelapa. Kadar lemak 
yang tinggi dalam menu sehari-hari 
akan berakibat meningkatkan tekanan 
darah. Jurnal tentang hipertensi yang 
ditulis oleh Sugiharti, Aris (2006: 6) 
menegaskan bahwa kebiasaan konsumsi 
lemak jenuh erat kaitannya dengan 
peningkatan berat badan yang beresiko 
terjadinya hipertensi. Konsumsi lemak 
jenuh juga meningkatkan risiko 
aterosklerosis berkaitan dengan 
kenaikan tekanan darah. Hasil 
penelitian ini juga didapatkan bahwa 
jenis lauk pauk yang sering dikonsumsi 
adalah tahu tempe sebanyak 6 
responden (66,6%). Jenis lauk pauk 
tahu dan tempe bukan merupakan 
faktor pemicu terjadinya hipertensi, 
namun dalam penelitian ini bisa dilihat 
dari cara pengolahan makanan tersebut. 
Menurut responden, tahu dan tempe 
yang mereka konsumsi biasanya diolah 
dengan santan. Berikut kutipan hasil 
wawancara: “Kalau lauk dulu waktu 
masih muda, saya suka makan tempe 

tahu. Biasanya dicampur sayur bobor 
bayam mbak. Iya mbak sudah enak poll 
mbak. Beda sama anak jaman sekarang, 
makannya enak terus mbak” (R-02, 14 
Juni 2014). 

Berdasarkan data penelitian, jenis 
minuman yang sering dikonsumsi 
adalah kopi sebanyak 4 responden 
(44,4%). Kopi merupakan minuman 
kesukaan bagi responden laki-laki yang 
pada usia mudanya beberapa dari 
mereka sering mengkonsumsi minuman 
tersebut sampai usia lanjut. Jumlah kopi 
yang dikonsumsi responden akan 
mempengaruhi tingkat kejadian 
hipertensi pada saat usia lanjut. Berikut 
kutipan hasil wawancara: “Saya suka 
minum kopi satu hari bisa tiga gelas, 
pagi,siang, dan sore. Iya mbak, dulu 
ketika masih muda saya sering 
mengkonsumsi kopi, namanya masih 
muda mbak, sering ikut-ikutan teman 
untuk mencoba dan berkumpul bareng. 
Kopinya itu bukan kopi hitam mbak, 
tapi kopi campur susu mbak” (R-03, 14 
Juni 2014). Pada kutipan wawancara 
tersebut responden mengatakan dalam 
sehari bisa minum tiga gelas kopi yang 
memungkinkan terjadinya hipertensi 
pada usia lanjut. Kopi merupakan 
faktor pemicu terjadinya hipertensi jika 
dikonsumsi terus-menerus dalam 
jangka panjang, dimana dalam kopi 
terkandung kafein. Menurut Susilo, 
Yekti (2011:48), mengatakan 
hipertensi disebabkan oleh berbagai 
faktor yang sangat mempengaruhi satu 
sama lain yaitu salah satunya kopi yang 
mengandung kafein. Kandungan kafein 
tidak baik pada tekanan darah dalam 
jangka panjang. Menurut jurnal yang 
ditulis oleh Mannan, Hasrin, dkk 
(2012: 8) juga mengatakan bahwa 
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konsumsi kopi merupakan faktor resiko 
terjadinya hipertensi pada usia lanjut, 
hal ini disebabkan karena senyawa 
kafein menyebabkan tekanan darah 
meningkat tajam pada penderita 
hipertensi. Cara kerja kefein dalam 
tubuh dengan mengambil alih reseptor 
adinosin dalam sel saraf yang akan 
memicu produksi hormon adrenalin 
dan menyebabkan peningkatan tekanan 
darah. Penelitian lain juga 
mengemukakan bahwa kafein 
merupakan salah satu komponen dari 
kopi yang terbukti meningkatkan 
tekanan darah seseorang dengan cara 
meningkatkan tahanan pembuluh darah 
tepi dan meningkatkan cardiac output 
yaitu melalui stimulasi simpatis (Cekti, 
Cindy dkk., 2008: 167). 

Berdasarkan data penelitian, jenis 
buah-buahan yang sering dikonsumsi 
adalah pepaya sebanyak 4 responden 
(44,4%). Secara teori belum muncul 
bahwa pepaya adalah salah satu 
pemmicu terjadinya hipertensi pada 
usia lanjut, namun pada penelitian 
dalam penelitian ini terdapat beberapa 
responden yang sering mengkonsumsi 
pepaya pada saat usia muda. Berikut 
hasil wawancara beberapa responden: 
“Kalau buah seringnya itu buah pepaya 
sama pisang aja mbak, lainnya ga pernah 
mbak” (R-05, 15 Juni 2014). 
Responden lain juga mengatakan hal 
yang sama “Kalau buah, saya paling suka 
buah pepaya, nanas, dan rambutan” (R-
06, 16 Juni 2014).  

Berdasarkan data penelitian, jenis 
sayuran yang sering dikonsumsi adalah 
daun singkong sebanyak 5 responden 
(55,5%). Berikut kutipan hasil 
wawancara: “Kalau sayur saya sukanya 
sayur sup mbak. Kalau sayur, saya lebih 

suka daun singkong mbak, namanya aja 
orang sawi itu juga sering, biasanya saya 
kulup aja mbak masaknya” (R-01, 14 
Juni 2014) kemudian responden lain 
juga mengatakan hal yang sama yaitu 
sering mengkonsumsi sayuran daun 
singkong, berikut kutipan hasil 
wawancara : “Dulu ketika saya masih 
muda, saya sering makan daun 
singkong. Hampir tiap hari saya makan 
daun singkong, bahkan 3 kali sehari 
seperti makan makanan pokok, yaa 
namanya orang jaman dulu mbak, 
cuman makan makanan murah yang bisa 
diambil dikebon sendiri” (R-06, 16 Juni 
2014). Dalam wawancara diatas 
menunjukkan bahwa responden lebih 
sering mengkonsumsi daun singkong 
yang bisa menjadi pemicu terjadinya 
hipertensi. Penelitian sebelumnya 
mengatakan bahwa pengkonsumsian 
daun singkong dalam jangka panjang 
dapat mempengaruhi terjadinya 
hipertensi pada usia lanjut. 

Berdasarkan data penelitian, jenis 
ikan yang sering dikonsumsi adalah ikan 
asin sebanyak 3 responden (33,3%). 
Ikan asin merupakan ikan laut hasil 
olahan yang diolah secara pengasapan. 
Ikan yang dikeringkan mempunyai sifat 
mengikat air atau garam. “Ikannya saya 
makan ikan asin, jaman dulu ikan asin 
itu sudah paling enak mbak” (R-06, 16 
Juni 2014).  Responden lain juga 
mengatakn hal yang sama yaitu sebagai 
berikut, “Kalau ikan yang sering 
dimakan jamn dulu itu seperti teri, ikan 
asin, tahu, tempe dan pindang. 
Diolahnya macam-macam mbak, tapi 
seringnya digoreng mbak” (R-07, 16 
Juni 2014). dari kutipan wawancara 
tersebut, responden lebih sering 
mengkonsumsi ikan asin pada saat usia 
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muda. Dimana ikan asin sendiri banyak 
mengandung natrium atau  garam. 
Kebiasaan mengkonsumsi makanan 
yang banyak mengandung natrium bisa 
menyebabkan terjadinya hipertensi 
pada usia lanjut. Yang perlu 
diperhatikan dalam pengkonsumsian 
natrium adalah jumlah, frekuensi dan 
jenis makanan seperti ikan dikeringkan 
(ikan asin). Menurut Mannan, Hasrin 
(2012: 8) mengatakan bahwa pengaruh 
asupan garam terhadap hipertensi 
melalui peningkatan volume plasma 
(cairan tubuh) dan tekanan darah. 
Keadaan ini diikuti oleh peningkatan 
ekskresi kelebihan garam sehingga 
kembali pada keadaan hemodinamik 
(sistem perdarahan) yang normal. 
Natrium memegang peran terpenting 
terhadap hipertensi, natrium klorida 
merupakan ion utama cairan 
ekstraseluler. Konsumsi garam yang 
berlebih menyebabkan konsentrasi 
natrium di dalam cairan ekstraseluler 
meningkat. Untuk menormalkannya, 
cairan intraseluler ditarik keluar 
sehingga volume cairan ekstraseluler 
tersebut menyebabkan meningkatnya 
volume darah, sehingga berdampak 
timbulnya hipertensi. Kurniawan 
(2002) yang dikutip oleh Asih (2011: 
42)  menegaskan makanan yang diolah 
dengan menggunakan garam natrium 
bisa menjadi pemicu terjadinya 
hipertensi, antara lain biskuit yang 
rasanya asin, kripik dan makanan kering 
lainnya yang rasanya asin. Maknanan 
yang diawetkan, seperti dendeng, 
asinan sayur/buah, abon ikan asin, 
pindang udang kering, telur asin selai 
kacang dan lain-lain.  

Jenis camilan yang sering 
dikonsumsi adalah goreng-gorengan 

sebanyak 5 responden (55,5%). 
Makanan seperti gorengan merupakan 
makanan pemicu terjadinya kolesterol 
yang juga mengakibatakan hipertensi 
dikarenakan banyak terdapat lemak. 
Beberapa responden lebih menyukai 
makanan jenis gorengan dan sering 
mengkonsumsinya ketika masih usia 
muda, berikut hasil wawancara 
terhadap beberapa responden: “Iya 
mbak, saya suka gorengan dari dulu 
mbak. Seperti pisang goreng dan telo 
goreng. Kalau dulu itu sehari makan 
telo goreng sama pisang bisa 2 buah 
mbak masing-masingnya” (R-05, 15 
Juni 2014). Responden lain juga 
mengatakan hal yang sama yaitu: “Saya 
suka makan goreng-gorengan mbak dari 
pada dikukus seperti weci, pokoknya 
goreng-gorengan. Kalaupun sekarang 
ada gorengan, saya habis satu kantung 
mbak, apalagi ditambah dengan ada 
petis” (R-02, 14 Juni 2014). Lemak 
yang terkandung dalam gorengan dapat 
menjadi pemicu terjadinya hipertensi 
pada usia lanjut. Menurut Sugiharto, 
Aris (2006:7) mengatakan bahwa 
minyak goreng terutama jelantah dapat  
meningkatakan kolesterol berlebihan 
yang dapat menyebabkan aterosklerosis 
dan hal ini dapat memicu terjadinya 
penyakit tertensu, seperti penyakit 
jantung, darah tinggi dan lain-lain. 
Susilo, Yekti (2011: 48) menegaskan 
bahwa koleterol tinggi mempunyai 
kandungan lemak berlebihan dalam 
darah dan dapat menyebabkan 
timbunan kolesterol pada dinding 
pembuluh darah serta membuat dinding 
pembuluh darah menyempit sehingga 
mengakibatkan tekanan darah 
meningkat. Seperti yang diungkapkan 
oleh Hartono, Andry (2006: 39) bahwa 
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makanan yang banyak mengandung 
kolesterol dan minyak lemak adalah 
cumi, daging merah (sapi, kambing, 
babi), jerohan, kelapa/kelapa sawit, 
santan, susu full-cream, dan telur puyuh. 

Berdasarkan data penelitian, 
faktor lain yang mungkin dapat 
mempengaruhi terjadinya hipertensi 
adalah aktivitas fisik. Dalam penelitian 
ini didapatkan hasil tingkat aktivitas 
responden pada kategori berat sebanyak 
5 responden (55,5%). Kurangnya 
aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko 
menderita hipertensi karena 
meningkatkan risiko kelebihan berat 
badan. Menurut Mannan, Hasrin 
(2012: 7) mengatakan bahwa tekanan 
darah dipengaruhi oleh aktivitas fisik. 
Tekanan darah akan lebih tinggi pada 
saat melakukan aktivitas fisik dan lebih 
rendah ketika beristirahat. Aktifitas fisik 
adalah gerakan yang dilakukan oleh otot 
tubuh dan sistem penunjangnya. 
Selamafitas fisik, otot membutuhkan 
energi diluar metabolisme untuk 
bergerak. Sedangkan jantung dan paru-
paru memerlukan tambahan energi 
untuk mengantarkan zat-zat gizi dan 
oksigen ke seluruh tubuh dan untuk 
mengeluarkan sisa-sisa dari tubuh. 
faktor pencetus lainnya yaitu umur, 
umur merupakan faktor risiko kuat 
yang dapat mengakibatkan terjadinya 
hipertensi pada usia lanjut dimana 
semua organ mengalami penurunan 
fisik dan fungsi organ termasuk jantung. 
Menurut Perry, Potter (2005) Pada 
usia lanjut akan mengalami penurunan 
kekuatan daya rentang dinding arteri. 
Yang mana dinding arteri dapat 
mempengaruhi tekanan darah pada 
seseorang karena tekanan darah 
ditentukan oleh tahanan lentur arteri. 

SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka dapat diambil 
simpulan sebagai berikut : 
1. Kebiasaan makan saat usia muda 

pada usia lanjut di Ruang Dahlia II 
RSUD Ngudi Waluyo Kecamatan 
Wlingi Kabupaten Blitar sebagian 
besar mengkonsumsi nasi jagung, 
rasa gurih (santan), tahu tempe, 
kopi, pepaya, daun singkong, ikan 
asin dan camilan goreng-gorengan. 

2. Tekanan darah pada usia lanjut di 
Ruang Dahlia II RSUD Ngudi 
Waluyo Kecamatan Wlingi 
Kabupaten Blitar sebagian 
besarmenderita hipertensi stage II. 

3. Ada pengaruh penggunaan kebiasaan 
makan usia muda pada lansia yang 
menderita hipertensi di Ruang 
Dahlia II RSUD Ngudi Waluyo 
Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar 
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EFEKTIFITAS SPEECH THERAPY TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN 

BERBAHASA PADA ANAK TUNA RUNGU DI TK LUAR BIASA KARYA MULIA 

SURABAYA 

Dwi Priyantini; Meutia Cahaya Ayudani 

Staf Dosen Stikes Hang Tuah Surabaya 

 

Title : The Effective Speech Therapy with Improved Language Skills for deaf children in 

Special Kidergaten Karya Mulia Surabaya.  

 

ABSTRACT : Speech Therapy is a systematic efforts in teaching and learning so it gave 

the children have knowledge, skills, and attitudes to express thoughts, ideas, and feelings 

by talking (Wasita, 2012). Language is the ability to communicate with others. For 

children who have hearing loss, improved language skills becomes impaired. The purpose 

of this study to analyze the relationship speech therapy with improved skills for deaf 

children in special kindergaten Karya Mulia Surabaya. 

The study design used comparative design. Population of this study is 19 childrens 

who have hearing loss in special kindergaten Karya Mulia Surabaya. Samples of this study 

used Purposive Sampling. Data of this study to compare the result of development 

language before and after therapy by documentation studies. The result of development 

language examined statistically using SPSS 16 with Wilcoxon Test. 

The results showed that before used speech therapy, the language skills is not able 

and able to help with the proportion 26.3% and then the language skills become increase 

able on the ability with the proportion 68.4% after used speech therapy. The result of 

wilcoxon test obtained ρ = 0.000 with significance ρ < 0,05. It means H1 is accepted, there 

is an effective speech therapy with improved lamguage skills for deaf children in Special 

kindergarten Karya Mulia Surabaya. 

The implication of this study to raise the frequency of speech therapy to improving 

the language skills for deaf.  

 

Keywords: Speech Therapy, Improved Language Skills, Deaf Children 

 

PENDAHULUAN 
 

Penderita tuna rungu adalah 
mereka yang memiliki hambatan 
perkembangan indera  pendengar. 
Tuna rungu tidak dapat mendengar 
suara atau bunyi. Kemampuan 
berbicara pun kadang terganggu. 
Sebagaimana kita ketahui, 
keterampilan berbicara sering kali 
ditentukan oleh seberapa sering 
seseorang mendengar orang lain 
berbicara. Akibatnya anak-anak tuna 
rungu memiliki hambatan bicara dan 
menjadi bisu. Untuk berkomunikasi 
dengan orang lain, mereka 

menggunakan bahasa bibir atau bahasa 
isyarat (Geniofam, 2010 : 20). 

Tuna rungu adalah istilah lain 
dari tuli yaitu tidak dapat mendengar 
karena rusak pendengaran. Secara 
etimologi, tuna rungu berasal dari kata 
“tuna” dan “rungu”. Tuna artinya 
kurang dan rungu artinya 
pendengaran. Jadi, orang dikatakan 
tuna rungu apabila tidak mampu 
mendengar atau kurang mampu 
mendengar suara. 

Pendengaran merupakan salah 
satu sarana penting pada manusia 
untuk menerima ilmu. Walaupun 
manusia masih dapat belajar melalui 
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indera penglihatan, bau, sentuhan, 
rasa, dan sebagainya, indera 
pendengaran akan lebih memudahkan 
dan menyempurnakan proses 
pembelajaran. Kehilangan 
pendengaran menyebabkan miskinnya 
kebahasaan yang dimiliki dan 
menghambat komunikasi anak tuna 
rungu secara nyata. Mereka akan 
kesulitan dalam berkomunikasi dengan 
lingkungannya, terutama dalam hal 
menyesuaikan diri, kekurangan akan 
pemahaman bahasa lisan menyebabkan 
anak tuna rungu menafsirkan sesuatu 
secara negatif atau salah sehingga 
timbul kecemasan, kebingungan dan 
ketakutan dalam menghadapi 
lingkungan yang beraneka ragam 
komunikasinya. Namun telah banyak 
contoh, mereka yang memiliki 
kekurangan dari segi penginderaanya 
juga memiliki kesempatan untuk 
tumbuh dan berkembang seperti anak 
normal lainnya yang berprestasi dan 
membanggakan orang tua.  

WHO menyebutkan bahwa 
penyandang cacat atau difabel di suatu 
Negara sekitar 10% dari total jumlah 
penduduk di seluruhnya. Kementerian 
Kesehatan menyebutkan bahwa 
Jumlah Penyandang Cacat sesuai hasil 
Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas) tahun 2004 adalah 
6.047.008 jiwa, yang terdiri dari tuna 
netra 1.749.981 jiwa (29%), tuna 
daksa 1.652.741 jiwa (27%), eks 
penderita penyakit kronis 1.282.881 
jiwa (21%), tuna grahita 777.761 jiwa 
(12,8%), tuna rungu wicara 602.784 
jiwa (9,9%) (Wasita, 2012: 11). 
Berdasarkan data pendahuluan di TK 
Luar Biasa Karya Mulia Surabaya 
bahwa 5 dari 10 anak mengalami 

gangguan berbahasa dan tuna rungu 
yang dialami sejak lahir (kongenital).  

Strategi pembelajaran bagi anak 
tuna rungu harus dilandasi pada 
pendekatan berbahasa dan komunikasi 
yang selanjutnya dapat 
diimplementasikan dalam bentuk 
pengajaran bahasa yang menggunakan 
pendekatan percakapan. Dalam buku 
Wasita (2012: 12) menyebutkan 
bahwa pendidikan bagi anak tuna 
rungu telah dirintis di Indonesia sejak 
didirikannya lembaga untuk anak tuna 
rungu oleh seorang istri dokter THT, 
C.M. Roelfsma Wesselink, di 
Bandung  pada tahun 1933 dengan 
metode pengajaran Metode Oral. 
Setelah kemerdekaan bermunculan 
lembaga-lembaga yang 
menyelenggarakan pendidikan bagi 
anak tuna rungu. Sehingga, 
kompetensi pendekatan percakapan 
“Metode Oral” dapat dikembangkan 
melalui terapi wicara atau speech 
therapy. Bicara adalah mekanisme 
pengucapan bunyi bahasa untuk 
mengkomunikasikan atau 
menyampaikan perasaan, pikiran 
dengan memanfaatkan nafas, otot-otot 
dan alat ucap secara terintegrasi. 
Berdasarkan data pendahuluan di TK 
Luar Biasa Karya Mulia Surabaya 
dengan guru bina wicara, pelaksanaan 
dari bina wicara atau speech therapy 
dengan cara latihan pernafasan, latihan 
meraban, dan latihan per kata. Dari 
latihan-latihan tersebut akan muncul 
penilaian dari suara/nada, bentuk 
bibir dan pelafalan fonem. Terapi ini 
bertujuan agar anak tuna rungu 1) 
Memiliki pengetahuan, keterampilan 
dan sikap untuk mengucapkan bunyi 
bahasa Indonesia, 2) Memiliki 
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pengetahuan dan keterampilan untuk 
mengemudikan alat ucap demi 
perbaikan mutu bicaranya, 3) Senang 
menggunakan cara bicara dalam 
komunikasi dengan orang lain 4) 
Memiliki keterampilan wicara yang 
jelas, 5) Senang melakukan evaluasi 
dan memperbaiki kesalahan serta 
berusaha meningkatkan kemampuan 
bicaranya (Wasita, 2012: 45). 

Terapi ini mempermudah anak 
tuna rungu untuk berkomunikasi 
dengan orang lain bahkan tidak hanya 
sesama anak tuna rungu melainkan 
juga masyarakat umum. Terapi ini 
menggunakan prinsip oral bukan 
dengan bahasa isyarat. Jika 
menggunakan bahasa isyarat, anak 
tuna rungu tidak akan banyak 
mengekspresikan kemampuan 
bicaranya bahkan hanya orang dan 
anak-anak tertentu saja. Dengan 
adanya terapi ini anak tuna rungu lebih 
terampil untuk melatih cara bicaranya 
dengan mengucapkan kata-kata atau 
kelompok kata.  

 
TUJUAN  
1. Mengidentifikasi kemampuan 

berbahasa pada anak tuna rungu 
sebelum diberikan speech therapy di 
TK Luar Biasa Karya Mulia 
Surabaya. 

2. Mengidentifikasi kemampuan 
berbahasa pada anak tuna rungu 
sesudah diberikan speech therapy di 
TK Luar Biasa Karya Mulia 
Surabaya. 

3. Menganalisis efektifitas speech 
therapy dalam meningkatkan 
kemampuan berbahasa pada anak 
tuna rungu di TK Luar Biasa Karya 
Mulia Surabaya. 

METODE 
Pada penelitian ini 

menggunakan desain penelitian 
komparatif  dimana sebagai suatu 
penelitian yang memfokuskan untuk 
mengkaji perbandingan terhadap 
pengaruh (efek) pada kelompok 
subjek tanpa adanya suatu perlakuan 
dari peneliti. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa-siswi dari 
TK Luar Biasa Karya Mulia Surabaya 
yang berjumlah 19 orang dan Sampel 
dalam penelitian ini adalah sebagian 
siswa-siswi dari kelompok A, B, dan C 
di TK Luar Biasa Karya Mulia 
Surabaya yang berjumlah 19 orang 
dengan kriteria. Dalam menentukan 
jumlah sampel dari populasi yang telah 
diketahui di atas, karena jumlah 
populasi 19 orang, maka penarikan 
sampel dalam penelitian ini 
menggunakan sampel secara Purposive 
Sampling dan teknik untuk 
pengambilan sampel berdasarkan 
kriteria inklusi dan eksklusi. Pada 
penelitian ini variabel independennya 
adalah Speech Therapy pada anak tuna 
rungu di TK Luar Biasa Karya Mulia 
Surabaya dan variabel dependennya 
adalah kemampuan berbahasa pada 
anak tuna rungu di TK Luar Biasa 
Karya Mulia Surabaya. Tujuan dari 
penelitian ini adalah bentuk 
mengetahui hubungan speech therapy 
terhadap peningkatan kemapuan 
berbahasa pada anak tuna rungu di TK 
Luar Biasa Karya Mulia Surabaya. 
Untuk mengetahui hasil sebelum dan 
sesudah terapi dapat dianalisis dengan 
menggunakan uji Wilcoxon dengan 

nilai kemaknaan α=0,05 dimana jika p 
≤ 0,05 maka H0 ditolak dan H1 
diterima artinya ada efektifitas speech 
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therapy terhadap peningkatan 
kemampuan berbahasa pada anak tuna 
rungu. 
1. Karakteristik Responden 

Anak Berdasarkan 
Perkembangan Bahasa 
Sebelum Terapi  

 
Karaktersitik Frekuensi Presentase 

(%) 

Sebelum Terapi    

Tidak mampu  5 26.3 

Mampu dengan 
bantuan 

9 47.4 

Mampu tanpa 
bantuan 

5 26.3 

Mampu diatas 
kemampuan  

- - 

 
2. Karaktersitik Responden 

Berdasarkan Perkembangan 
Bahasa Sesudah Terapi   

 
Karaktersitik Frekuensi Presentase 

(%) 

Sesudah Terapi    

Tidak mampu  - - 

Mampu dengan 
bantuan 

- - 

Mampu tanpa 
bantuan 

6 31.6 

Mampu diatas 
kemampuan  

13 68.4 

  
3. Efektifitas Speech therapy 

Terhadap Peningkatan 
Kemampuan Perkembangan 
Bahasa  

 
Variabel Mea

n 
Std.Devias

i 
ρ 

valu
e 

N 

Perkembanga
n Bahasa 

    

Sebelum  2.00 .745 .000 1
9 
 

Sesudah 3.68 .478 

 

Pembahasan  
1. Kemampuan Berbahasa Anak 

Tuna rungu Sebelum 
dilakukan Speech therapy 

Hasil penelitian berdasarkan 
tabel 5.12 menunjukkan bahwa dari 
19 responden  di TK Luar Biasa Karya 
Mulia Surabaya perkembangan bahasa 
sebelum dilakukan speech therapy 
sebagian besar masih digolongkan 
mampu dengan bantuan sebanyak 9 
anak (47.4%), serta digolongkan 
mampu tanpa bantuan dan tidak 
mampu masih terlihat sebanyak 5 anak 
(26.3%).  

Peneliti berasumsi bahwa 
kelainan bahasa yang dialami tuna 
rungu merupakan suatu kesulitan 
dalam menggunakan kata-kata atau 
pengetahuan tata bahasa termasuk 
kesulitan dalam memahami 
pembicaraan orang lain. Oleh karena 
itu, diperlukan pemahaman dengan 
cara melatih proses bicara sehingga 
tidak terjadi kesalahan dalam 
pengucapan satu kata yang ingin 
diucapkan. 

Menurut Terrel dalam buku 
David Smith (2013), masalah-masalah 
bahasa seringkali menyangkut 
kesulitan dalam memahami orang lain, 
berbicara dengan jelas, menemukan 
kata yang benar untuk 
mengungkapkan ide dan 
kebutuhannya, serta kurang 
kemampuan dalam mengatur bahasa 
untuk mendapatkan komunikasi yang 
efektif.  Kerusakan pendengaran 
mengakibatkan artikulasi yang buruk 
sebab si anak tidak dapat mendengar 
dengan baik serta meniru artikulasi 
yang benar.  
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2. Kemampuan Berbahasa Anak 
Tuna rungu Sesudah 
dilakukan Speech Therapy 

Hasil penelitian berdasarkan 
tabel 5.13 menunjukkan bahwa dari 
19 responden di TK Luar Biasa Karya 
Mulia Surabaya kemampuan berbahasa 
sesudah dilakukan speech therapy terjadi 
perubahan yaitu digolongkan mampu 
diatas kemampuan 13 anak (68.4%) 
dan mampu tanpa bantuan 6 anak 
(31.6%), dan tidak terlihat yang 
digolongkan sebagai tidak mampu.  

Peneliti berasumsi bahwa 
metode speech therapy ini mengajarkan 
tuna rungu yang memiliki hambatan 
dalam hal berbahasa untuk 
memusatkan perhatian pada 
bagaimana cara sesuatu itu diucapkan. 
Jadi, apabila kemampuan berbahasa 
diasah terus-menerus akan 
menghasilkan pengucapan yang baik 
sehingga tidak terjadi kesalahan dalam 
pengucapan seperti “roti” akan 
diucapkan “woti” atau “loti”. 

Menurut Smith (2013: 203) 
mengemukakan bahwa berbicara 
diartikan sebagai kesanggupan 
mengungkapkan pikiran seseorang 
melalui pengucapan suara (secara 
lisan).  

Metode speech Therapy 
memfokuskan pembimbingan ucapan 
dan membaca ucapan. Metode ini 
menekankan pada peningkatan 
sensitifitas terhadap suara serta 
meningkatkan kemampuan dalam 
membedakan berbagai suara yang 
berbeda. Anak-anak dilatih cara 
menggunakan serta memonitor bunyi 
suaranya dalam ucapan. Mereka juga 
dilatih untuk memperhatikan gerakan 
bibir atau bentuk mulut agar dapat 

memahami apa yang sedang diucapkan 
(Smith, 2013: 285).  
3. Efektifitas Speech Therapy 

Terhadap Peningkatan 
Kemampuan Berbahasa Anak 
Tuna rungu di TK Karya 
Mulia Surabaya 

Hasil analisa data dengan uji 

statistik wilcoxon didapatkan ρ = 0.000 

hal ini menunjukkan bahwa ρ < 0,05 
yang artinya H1 diterima sehingga ada 
efektifitas speech therapy terhadap 
peningkatan kemampuan berbahasa 
anak tuna rungu di TK Karya Mulia 
Surabaya. Dengan ini membuktikan 
bahwa kemampuan berbahasa sesudah 
dilakukan speech therapy mempunyai 
perbandingan yang signifikan dengan 
kemampuan berbahasa sebelum 
dilakukan speech therapy.  

Beberapa literature 
berpendapat bahwa speech therapy 
adalah media utama dan cara 
termudah untuk mempelajari dan 
menguasai bahasa. Menurut Wasita 
(2012: 45) mengungkapkan bahwa 
dengan adanya speech therapy 
membantu anak tuna rungu untuk 
memiliki keterampilan wicara yang 
jelas dalam mengucapkan bunyi bahasa 
dengan memanfaatkan nafas, alat-alat 
ucap, dan sistem saraf yang 
terintegrasi.  

Data hasil sebelum dilakukan 
speech therapy perkembangan bahasa 
anak tuna rungu sebagian besar masih 
menunjukkan mampu dengan 
bantuan. Anak tuna rungu belum 
mendapatkan pengetahuan tentang 
penggunaan kata-kata atau 
pengetahuan tentang tata bahasa 
sehingga untuk berbicara dengan 
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orang lain akan mengalami kesulitan 
dan suara yang dihasilkan tidak jelas.  

Data hasil sesudah speech 
therapy menunjukkan peningkatan 
kemampuan berbahasa yang signifikan. 
Metode speech Therapy memfokuskan 
pembimbingan ucapan dan membaca 
ucapan sehingga anak tuna rungu 
dilatih untuk mengontrol ucapan yang 
baik. Faktor pendukung lain 
didapatkan dengan data demografi 
yang diperoleh dari orangtua dan 
anak.  

Hasil pengolahan data 
berdasarkan jenis kelamin yang 
diperoleh dari 19 anak, didapatkan 
data dari 13 anak yang memiliki 
perkembangan bahasa mampu diatas 
kemampuan berjenis kelamin 8 
perempuan (61.5%) dan jenis kelamin 
5 laki-laki (38.5%). Sedangkan 
perkembangan bahasa mampu tanpa 
bantuan berjenis kelamin 2 
perempuan (33.3%) dan berjenis 
kelamin 4 laki-laki (66.7%).  

Anak perempuan memiliki 
perkembangan bahasa lebih baik 
dibanding anak laki-laki, hal ini terjadi 
karena saat anak perempuan 
bertambah usia maka anak tersebut 
mulai memainkan permainan yang 
berhubungan dengan sosialisasi seperti 
bermain masak-masakan. Dalam 
permainan ini anak akan banyak 
berbicara dan berbahasa sehingga anak 
perempuan memiliki kemampuan 
bahasa yang lebih baik. Sedangkan 
anak laki-laki lebih suka permainan 
yang banyak mengeluarkan tenaga 
seperti bermain bola dan berlarian. 
Dalam permainan ini sedikit sekali 
kesempatan untuk berbicara dan 
berbahasa, sehingga kemampuan 

bahasa anak laki-laki kurang baik jika 
dibandingkan dengan perkembangan 
bahasa pada anak perempuan (Yusuf, 
2010: 121). 

Hasil pengolahan data 
berdasarkan usia yang diperoleh dari 
19 anak, didapatkan data dari 13 anak 
yang memiliki perkembangan bahasa 
mampu diatas kemampuan berusia 8 
tahun sebanyak 8 anak (38.5%), 6 
tahun (23.1%), 5 tahun (30.8%), dan 
4 tahun (7.7%). Sedangkan 6 anak 
yang memiliki perkembangan bahasa 
mampu tanpa bantuan berusia 8 tahun 
(50%), 7 tahun (16.7%), dan 6 tahun 
(33.3%). 

Faktor usia/umur anak juga 
menjadi salah satu faktor yang 
mempengaruhi perkembangan bahasa 
pada anak. Manusia bertambah umur 
akan semakin matang pertumbuhan 
fisiknya, bertambah pengalaman, dan 
meningkat kebutuhannya. Bahasa 
seseorang akan berkembang sejalan 
dengan pertambahan pengalaman dan 
kebutuhan. Faktor fisik akan ikut 
mempengaruhi sehubungan semakin 
sempurnanya pertumbuhan organ 
bicara, kerja otot-otot untuk 
melakukan gerakan-gerakan dan 
isyarat (Sunarto, 2008: 139). 

Semakin bertambahnya usia, 
semakin banyak pengetahuan yang 
didapatkan anak dari melihat, 
mendengar, dan merasakan. Dengan 
bertambahnya pengalaman, maka 
keaktifan anak dalam berbicara juga 
akan bertambah.  

Hasil pengolahan data 
berdasarkan posisi anak dalam 
keluarga yang diperoleh dari 19 anak, 
didapatkan 13 anak yang memiliki 
perkembangan bahasa mampu diatas 
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kemampuan  mayoritas 8 anak sulung 
(61.5%), anak tengah berjumlah 1 
orang (7.7%), dan 4 anak bungus 
(30.8%). Sedangkan perkembangan 
bahasa yang memiliki kemampuan 
mampu tanpa bantuan anak sulung dan 
anak bungu berjumlah 3 orang (50%).  

Posisi anak dalam keluarga 
sangat mempengaruhi hubungan 
dalam meningkatkan kemampuan 
berbahasa terutama bagi orangtua yang 
memiliki anak bermasalah 
pendengaran. Anak pertama 
merupakan anak yang dinantikan oleh 
semua keluarga besar, baik orang tua, 
nenek, kakek, dsb, sehingga perhatian 
dan komunikasi yang banyak dan 
sering dilakukan pada anak 
mempengaruhi perkembangan bahasa.  

Hasil pengolahan data 
berdasarkan jumlah saudara yang 
diperoleh dari 19 anak, didapatkan 13 
anak yang memiliki perkembangan 
bahasa mampu diatas kemampuan 
berjumlah 12 anak yang memiliki 
jumlah saudara < 2 (92.3%), dan 1 
anak yang memiliki jumlah saudara 3-
4 (7.7%). Sedangkan 6 anak yang 
memiliki perkembangan bahasa 
mampu tanpa bantuan memiliki 
jumlah saudara < 2 berjumlah 5 anak 
(83.3%) dan jumlah saudara 3-4 
berjumlah 1 anak (16.7%).  

Dengan adanya jumlah saudara 
yang lebih sedikit, orangtua mampu 
memanfaatkan kesempatan untuk 
berkomunikasi dengan anak yang satu 
dan anak lainnya secara adil sehingga 
perkembangan bahasa yang didapatkan 
dan diajarkan orangtua pada anak 
mampu menambah pengetahuan kosa 
kata anak yang memiliki masalah 
pendengaran. 

Hasil pengolahan data 
berdasarkan pengasuh anak dalam 
keluarga yang diperoleh dari 19 anak, 
didapatkan 100% pengasuh anak 
dalam keluarga adalah orangtua. 

Terkadang secara tidak sadar 
orang tua juga memiliki sedikit 
kesempatan untuk berkomunikasi 
dengan anak yang satu dan anak yang 
lainnya secara adil, sehingga tidak 
semua anak mendapatkan waktu yang 
sama dalam berbicara dan berbahasa 
dengan orang tua.  

Hasil pengolahan data 
berdasarkan terapi diluar sekolah yang 
diperoleh dari 19 anak, didapatkan 13 
anak yang memiliki perkembangan 
bahasa mampu diatas kemampuan 
yang tidak mengikuti terapi di luar 
sekolah berjumlah 10 anak (76.9%) 
dan mengikuti terapi di luar sekolah 
berjumlah 3 anak (23.1%). Sedangkan 
6 anak yang memiliki perkembangan 
bahasa mampu tanpa bantuan yang 
tidak mengikuti terapi di luar sekolah 
berjumlah 5 anak (83.3%) dan 
mengikuti terapi di luar sekolah 1 
anak (16.7%). 

Dari data diatas menunjukkan 
mayoritas perkembangan bahasa anak 
tuna rungu didapatkan dengan 
mengikuti terapi di sekolah dan 
hasilnya menunjukkan dengan adanya 
terapi di sekolah perkembangan bahasa 
anak mampu di atas kemampuan 
sedangkan perkembangan bahasa anak 
yang mengikuti terapi di luar sekolah 
memiliki perkembangan bahasa 
mampu diatas kemampuan.  

Dapat diasumsikan bahwa dari 
hasil penelitian ini terdapat latihan 
pernapasan, latihan meraban, dan 
latihan per kata yang mendorong anak 
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untuk mengekspresikan bicara nya 
dengan memahami apa yang diucapkan 
sehingga dapat berpengaruh terhadap 
peningkatan kemampuan berbahasa 
anak tuna rungu. Dengan 
bertambahnya ilmu dan usia, anak 
sering bertanya dan berbicara untuk 
mencari tahu apa yang mereka lihat 
dan dengar, maka perkembangan 
bahasa akan bertambah seriing dengan 
bertambahnya ilmu yang mereka dapat 
dan lihat 
 
SIMPULAN 
1. Perkembangan berbahasa anak tuna 

rungu di TK Karya Mulia Surabaya 
sebelum dilakukan speech therapy 
sebagian besar masih mampu 
dengan bantuan. 

2. Perkembangan berbahasa anak tuna 
rungu di TK Karya Mulia Surabaya 
sesudah dilakukan speech therapy 
sebagian besar mampu diatas 
kemampuan. 

3. Ada efektifitas speech therapy 
terhadap peningkatan kemampuan 
berbahasa pada anak tuna rungu di 
TK Karya Mulia Surabaya. 
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