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Model Peningkatan Resiliensi Anak Usia Sekolah Pasca Letusan 
Gunung Kelud Kediri Berbasis Disaster Nursing Competency

(Model of Resilience Improvement on School Age Children After the Kelud 
Mountain Eruption Based on Disaster Nursing Competency)

Nian Afrian Nuari dan Melani Kartika Sari
Prodi S1 Keperawatan STIKES Karya Husada Kediri
Jln.Soekarno Hatta No.7, Pare Kediri

abstrak

Anak-anak lebih rentan dibandingkan orang dewasa dan menerima dampak yang paling berat dalam kejadian traumatis pasca 
bencana alam. Hal ini merupakan bagian dari fokus disaster nursing competency yang belakang ini menjadi trend dalam keperawatan 
di Indonesia karena letak posisi Indonesia mempunyai peluang terjadi bencana alam. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi 
pengembangan model resiliensi dan PTSD pada anak usia sekolah korban letusan gunung Kelud Kediri berbasis disaster nursing 
competency. Penelitian ini merupakan explanatory research di SDN Asmorobangun Puncu didaerah Kali Lahar I Gunung Kelud. 
Sampel yang digunakan sebanyak 41anak diambil dengan tehnik proportionate stratified random sampling. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner resiliensi dengan kuesioner CYRM – 28 6 dan PTSD diukur PTSD Checklist – Civilian Version (PCL-C). 
Tehnik analisis dalam penelitian ini adalah model persamaan structural berbasis variance atau Partial Least Square (PLS). Hasil 
penelitian menunjukkan karakteristik responden mempunyai pengaruh signifikan dengan resiliensi (t = 1,97) dan kejadian PTSD anak 
usia sekolah (t = 1,976). Resiliensi dipengaruhi komponen faktor individu, hubungan dengan primary care, dan konteks spiritual, 
pendidikan dan kultur. Resiliensi mempunyai hubungan signifikan dengan kejadian PTSD pada anak usia sekolah. Oleh karena itu 
pengembangan model peningkatan resiliensi anak usia sekolah di daerah rawan bencana dapat dilakukan oleh perawat dengan 
melakukan pendidikan dan promosi kesehatan sebagai bagian dari disaster nursing competencie. Perawat dapat meningkatkan program 
promosi kesehatan dengan menerapkan strategi psychological care sebagai upaya promotif maupun rehabilitatif.

Kata kunci: resiliensi, PTSD, perawat, bencana, anak, usia sekolah

abstract

Children are more vulnerable than adults and receives the most severe impact on the incidence of post-traumatic natural disaster. 
This is part of the focus of nursing disaster competency is becoming a trend in nursing in Indonesia because the location of the position 
of Indonesia has the opportunity of natural disasters. The purpose of this study was to identify the development of models of resilience 
and PTSD (Post Traumatic Stress Dissorder) in children of school age victims of the eruption of Kelud Kediri based on disaster nursing 
competency. This research was an explanatory research on SDN Asmorobangun Puncu in Lahar River I Kelud Mountains area. 
The sampel was 41 children are taken with a Proportionate Stratified Random Sampling technique. Data collection used resiliency 
questionnaire with CYRM - 28 and PTSD Checklist - Civilian Version (PCL-C). Data were then analyzed using a structural equation 
model based variance or Partial Least Square (PLS). The results showed the characteristics of respondents had significant influence 
with resilience (t = 1.97) and the incidence of PTSD school-age children (t = 1.976). Resilience is influenced components of individual 
factors, relationship with primary care, and spiritual context, education and culture. Resilience has a significant correlation with 
the incidence of PTSD in children of school age. Therefore, development of models of school-age children resilience improvement in 
disaster areas can be performed by nurses with education and health promotion as part of disaster nursing competencies. Nurses can 
improve health promotion program by implementing the strategy of psychological care as promotive and rehabilitative intervention. 

Key words: resilience, PTSD, nurse, disaster, children, school age.

pendahuluan 

Dalam kurun waktu 10 tahun Indonesia mengalami 
beberapa bencana, diantaranya Tsunami di Aceh, gempa 
bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, Banjir di Wasior 
dan yang belum lama terjadi meletusnya Gunung Kelud 
di Jawa Timur. Salah satu dari bencana yang terjadi 
di Indonesia adalah peristiwa meletusnya Gunung 
Kelud pada 13 Februari 2014 yang lalu. Bencana ini 
mengakibatkan 35 kelurahan dan tiga kecamatan tertutup 

abu tebal dan diperkirakan sebanyak 200 ribu jiwa harus 
mengungsi dari tempat tinggalnya. Tidak hanya kerugian 
secara materi, kerugian secara fisik pun dirasakan oleh 
para korban penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, 
iritasi mata karena debu bahkan dampak psikologis juga 
dapat teradi karena kejadian ini tentunya menimbulkan 
ketakutan dan kecemasan bagi para korban. 

Anak-anak hingga lansia telah menyaksikan kejadian 
yang menakutkan dalam sejarah hidup mereka. Tempat 
tinggal dan harta benda mereka telah hilang bahkan nyawa 
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mereka pun terancam ketika Gunung Kelud meletus. Dari 
semua korban, anak-anak adalah kelompok paling rentan. 
Masa anak-anak merupakan waktu bagi mereka untuk 
bermain dan mengenal kehidupan di sekitarnya. Anak-
anak korban bencana mengalami peristiwa yang terjadi 
secara tiba-tiba yang akan memberikan respon cemas dan 
ketakutan. Mereka harus menyaksikan rumah dan sekolah 
mereka hancur, orang tua dan saudara-saudaranya berlari 
ketakutan serta menghadapi kehidupan di pengungsian. 
Hal-hal tersebut dapat memberikan stressor yang besar 
bagi mereka dan dapat menyebabkan trauma psikologis. 
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada 7 
orang siswa di SDN Kebonrejo II, Kepung, Kabupaten 
Kediri, didapatkan 3 dari 7 siswa mengatakan mudah 
teringat pada peristiwa erupsi gunung Kelud tersebut dan 
5 siswa beberapa kali mengalami mimpi buruk tentang 
peristiwa tersebut.

Anak-anak dan remaja lebih rentan dibandingkan 
orang dewasa dan menerima dampak yang paling berat 
dalam kejadian traumatis.1 Anak-anak yang terdampak 
disaster/bencana perlu melakukan proses adaptasi. Dalam 
beradaptasi, ada anak yang mampu bertahan dan pulih 
kembali dari situasi yang negatif sedangkan ada juga 
yang gagal karena tidak dapat menghadapi perubahan 
yang ada. Hal ini tergantung seberapa jauh kemampuan 
individu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang 
terjadi dalam kehidupan yang lebih dikenal dengan 
resiliensi. Resiliensi merupakan hal yang penting dalam 
perkembangan karena anak yang mempunyai resiliensi 
yang baik akan mampu beradaptasi dengan masalah 
yang menyulitkannya. Oleh karena itu penting dilakukan 
penelitian gambaran tentang resiliensi anak usia sekolah 
untuk memantau perkembangan psikologisnya.

Onset morbiditas pada anak-anak yang terekspos 
pada trauma bervariasi.2 Anak mungkin kelihatan tak 
terpengaruh akibat sebuah bencana alam. Walaupun 
begitu, seiring berjalannya waktu pada sebagian besar 
anak-anak mungkin berkembang morbiditas yang besar 
yang dapat berlanjut pada tahun kedua setelah sebuah 
bencana alam. Anak yang terpengaruh terhadap peristiwa 
traumatis mungkin pada awalnya memperlihatkan 
fenomena reaktif, yang mungkin berlanjut dan membawa 
kepada gangguan apabila anak tersebut memiliki 
kepribadian yang rentan.3 Hal-hal tersebut akan 
menyisakan ingatan buruk pada mereka dan memberikan 
stressor yang besar. Salah satu dampak yang dapat terjadi 
karena pengalaman traumatis tersebut adalah terjadinya 
gangguan Stress Pascatrauma (Post Traumatic Stress 
Dissorder/PTSD).

Peran perawat sangat diperlukan dalam mengatasi 
gejala PTSD pada anak dengan memberikan terapi-terapi 
seperti, Cognitive Behavior Therapy (CBT), Trauma 
Healing dan permainan kelompok dapat diberikan 

pada anak-anak korban bencana untuk mengurangi 
resiko terjadinya gangguan stress pascatrauma akibat 
dari disaster. Hal ini merupakan bagian dari disaster 
nursing competency dalam mendukung fungsi psikologis 
para korban bencana. Disaster nursing competency 
merupakan hal yang belakang ini menjadi trend dalam 
keperawatan di Indonesia karena letak posisi Indonesia 
yang penuh dengan gunung berapi sehingga mempunyai 
peluang terjadi bencana alam. Disaster nursing 
competency meliputi 4 kompetensi yaitu kompetensi 
mitigasi, kompetensi pencegahan, kompetensi respon 
dan kompetensi rehabilitasi/recovery. Kompetensi respon 
meliputi perawatan terhadap komunitas; perawatan 
terhadap individu dan keluarga; perawatan psikologis dan 
perawatan terhadap kelompok yang rentan/berkebutuhan 
khusus.4 Hal ini terkait dengan peran perawat dalam 
melakukan perawatan psikologis pasca bencana agar tidak 
menimbulkan maslah psikologis pasien seperti adanya 
PTSD. Oleh karena itu peneliti ingin mengidentifikasi 
pengembangan model resiliensi dan PTSD pada anak usia 
sekolah korban letusan gunung Kelud Kediri berbasis 
disaster nursing competency yang perlu diteliti lebih 
lanjut.

metode penelitian

penelitian ini menggunakan desain penelitian 
survey dengan desain cross sectional dan sifat penelitian 
ini penelitian penjelasan ( explanatory research). 
Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian siswa SDN 
Asmorobangun I Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri 
yang berusia diantara 10–12 tahun berjumlah 41 anak 
yang diambil secara Proportionate Stratified Random 
Sampling.5 Lokasi SD ini bertempat di Kecamatan Puncu 
yang merupakan daerah ring 1 yang berjarak kurang 
10 km dari puncak Kelud dan Desa Asmorobangun 
merupakan lokasi KL 1 (Kali Lahar 1) yang terdampak 
material letusan gunung kelud dan pengambilan data 
dilakukan bulan Februari–Maret 2015.

Variabel dalam penelitian ini adalah resiliensi 
dengan menggunakan kuesioner The Child and Youth 
Resilience Measure (CYRM) – 28 6 dan PTSD diukur 
dengan instrument kuesioner menggunakan PTSD 
Checklist – Civilian Version (PCL-C).7 Tehnik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
persamaan structural berbasis variance atau component 
based yang terkenal Partial Least Square (PLS). Hasil 
analisis Multivariat dengan Partial Least Square yang 
meliputi dua tahap. Tahap pertama dengan melakukan 
pengujian measurement model dan tahap ke dua dengan 
uji struktural model.8
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Gambar 1. Diagram Jalur Model Struktural

Tabel 1. Analisis Uji Validitas Konstrak

Konstrak Indikator Loading Factor Uji T Keterangan

Karakteristik 
Responden

Usia 0,58 1,39 Tidak signifikan
Jenis Kelamin -0,25 0,72 Tidak signifikan
Pendidikan Orang Tua 0,78 2,09 Signifikan
Pendapatan Orang Tua 0,15 0,38 Tidak signifikan

Resiliensi Individual Factor (Personal skill, Social 
Support, Peer Support)

0,91 3,12 Signifikan

Hubungan dengan Primary Care 0,65 2,36 Signifikan
Konteks Spritual, Education, Kultur 0,94 2,64 Signifikan

PTSD (Post 
Traumatic Stress 
Dissorder)

Re-experiencing 0,88 5,39 Signifikan
Avoidance 0,39 1,32 Tidak signifikan
Hyperarousal 0,81 4,01 Signifikan

Tabel 2. Analisis Uji Hipotesis

Hubungan antar variabel Coefisien Path Uji T Keterangan

Karakteristik responden terhadap Resiliensi 0,389 1,97 Signifikan
Karakteristik responden terhadap PTSD 0,439 1,976 Signifikan
Resiliensi terhadap PTSD 0,158 2,10 Signifikan

hasil

Hasil Analisis Multivariat dengan Partial Least 
Square (PLS) pada hasil uji validitas konstrak didapatkan 
bahwa 6 indikator yang signifikan yang mempunyai 
T-statistik > 1,96. Hasil pengujian membuktikan bahwa 
pendidikan orang tua merupakan indikator konstrak yang 
terkuat dari variabel karakteristik responden. Sedangkan 
hasil pengukuran variabel resiliensi menunjukkan bahwa 
dari ke tiga indikator mempunyai T statistik > 1,96 yang 
berarti bahwa semua indikator dalam resiliensi signifikan 
dan indikator konteks spiritual, education dan kultur yang 
merupakan indikator konstrak yang terkuat dari variabel 
resiliensi. Pada variabel PTSD didapatkan indikator re-
experiencing merupakan indikator konstrak yang terkuat. 

Sedangkan indikator yang signifikan meliputi indikator 
re-experiencing dan indikator hyperarousal.

Hasil uji struktural model bertujuan mengetahui 
hubungan antar variabel didapatkan bahwa karakteristik 
responden mempunyai pengaruh dengan resiliensi (γ = 
0,389, T= 1,97) dan karakteristik responden mempunyai 
pengaruh dengan PTSD (γ = 0,439, T= 1,976). Resiliensi 
mempunyai pengaruh signifikan dengan PTSD (γ = 
0,158, T= 2,10).

pembahasan

Karakteristik responden meliputi indikator jenis 
kelamin, usia, pendidikan orang tua dan pendapatan 
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orang tua. Hasil pengujian membuktikan bahwa 
pendidikan orang tua merupakan indikator konstrak 
yang terkuat dari variabel karakteristik responden. 
Berdasarkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa 
karakteristik responden mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap resiliensi. Resiliensi adalah sebuah proses atau 
hasil adaptasi positif yang merupakan hasil interaksi 
antara individu dan lingkungan eksternalnya. Lingkungan 
eksternal yang paling mendukung dalam perkembangan 
anak adalah keluarga atau orang tua. Keluarga mampu 
membentuk anak dalam memberikan respon adaptif 
terhadap stressor. Dukungan sosial dari keluarga, teman 
dan agama merupakan faktor protektif yang dapat 
mencegah munculnya dampak negatif.9 Hasil penelitian 
menunjukkan pendidikan orang tua mempunyai validitas 
konstrak terkuat dari faktor keluarga. Pendidikan orang 
tua mempunyai pengaruh dalam pembentukan respon 
adaptif seorang anak terhadap stressor. Orang tua mampu 
menjadi role model anak dalam penyelesaikan konflik/
masalah sehingga dapat dicontoh oleh anak. Penyelesaian 
masalah yang adaptif membentuk resiliensi yang baik 
pada anak. 

Berdasarkan Tabel 1, didapatkan 3 indikator yaitu 
faktor individual, hubungan dengan primary care, dan 
konteks spiritual, education serta kultur. Pada faktor 
individual meliputi 3 faktor yaitu individual personal 
skill, individual peer support dan social skills. Ketiga 
faktor tersebut sangat penting dalam membentuk resiliensi 
seorang anak. Mayoritas usia responden dalam penelitian 
ini adalah usia 10 dan 11 tahun. Usia ini merupakan tahap 
early adolescence yang meliputi perkembangan pubertas. 
Pada masa early adolescence merupakan masa peralihan 
dari anak-anak ke dewasa dimana individu dihadapkan 
pada kebutuhan untuk menemukan jati diri. Permulaan 
usia remaja, individu juga mengalami perubahan sosial 
yang akan mempengaruhi perkembanagan psikososial 
individu tersebut.10 Indikator hubungan dengan Primary 
Care juga berpengaruh signifikan terhadap resiliensi 
dimana merupakan bagian dari faktor protektif eksternal. 
Adanya pelayanan kesehatan yang maksimal akan 
menyebabkan anak usia sekolah mendapatkan kualitas 
kesehatan yang baik apabila mengalami permasalahan 
kesehatan. Indikator spiritual, edukasi dan kultur juga 
berpengaruh signifikan dalam resiliensi. Resiliensi juga 
dipengaruhi faktor spiritual atau agama karena agama 
juga merupakan faktor protektif eksternal. Faktor budaya 
memberikan pengaruh dalam perkembangan resiliensi 
individu. Pemahaman yang mendalam mengenai faktor 
budaya yang dianut pada daerah terkena bencana dapat 
meningkatkan semangat pada korban bencana.11

Indonesia termasuk dalam negara yang sering 
terjadi bencana alam dan semakin banyak populasi 
yang terkena bencana setiap tahunnya.12 Frekuensi dan 
dampak bencana yang semakin bertambah, diperlukan 
kemampuan bangkit kembali dari individu tersebut. 
Anak-anak lebih rentan menerima dampak kejadian 
traumatis dibandingkan oleh orang dewasa. Dampak 

tersebut diantaranya ketika mereka tidak dapat ke sekolah 
karena harus tinggal di pengungsian dan kehilangan 
waktu bermain mereka Hal ini bisa menjadi stressor 
yang kemudian menjadi stimuli yang mengaktivasi 
proses resiliensi pada anak. Bencana alam tersebut 
bisa menginisiasi berbagai macam gangguan seperti 
distress, disorder dan health risk behaviour. Apabila hal 
tersebut tidak mendapatkan perhatian akan menyebabkan 
timbulnya PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). 1

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel PTSD berhubungan dengan karakteristik 
responden dan berpengaruh signifikan terhadap 
resiliensi. Indikator yang signifikan dalam PTSD adalah 
Re-experiencing dan Hyperarousal. Re-experiencing 
merupakan munculnya gejala yang mengganggu seperti 
berulang, kenangan tak sadar, mimpi menyedihkan, atau 
kilas balik peristiwa traumatik. Sedangkan hyperarousal 
merupakan suatu gejala peningkatan arousal yang 
persisten sebagaimana diindikasikan oleh dua hal (atau 
lebih) yaitu kesulitan untuk tertidur atau tetap tidur; 
mudah tersinggung atau marah meledak-ledak; sulit 
konsentrasi; kewaspadaan yang teralu tinggi dan respon 
kejut yang berlebihan. 

PTSD merupakan sindrom yang dialami oleh 
seseorang yang mengalami kejadian yang traumatis 
dan individu tersebut tidak mampu menghilangkan 
ingatan akan kejadian tersebut dari pikirannya.13 PTSD 
kemungkinan berlangsung berbulan-bulan, bertahun-
tahun atau sampai beberapa dekade dan mungkin baru 
muncul setelah beberapa bulan atau tahun setelah adanya 
pemaparan terhadap peristiwa traumatis. Pada anak 
usia sekolah respon psikologis yang mungkin mucul 
setelah terpapar bencana adalah gangguan pikiran 
tentang kejadian, sulit tertidur, mimpi buruk di malam 
hari, mudah terjaga, respons kaget berlebihan, luapan 
kemarahan, dan kesulitan berkonsetrasi. Bila gejala ini 
tidak diketahui dan ditangani sejak awal, maka dapat 
mengancam kesehatan mental dan proses pembentukan 
kepribadian anak.

Resiliensi dan PTSD merupakan aspek psikologis 
yang sangat diperlukan peran perawat didalamnya. 
Pemahaman akan pentingnya gambaran tentang resiliensi 
dan PTSD pada anak usia sekolah pasca bencana/
disaster merupakan salah satu komponen yang harus 
dipahami oleh perawat agar bisa memberikan psychology 
care sebagai salah satu poin dalam disaster nursing 
competency. Disaster nursing competency merupakan 
hal yang belakang ini menjadi trend dalam keperawatan 
di Indonesia karena letak posisi Indonesia yang penuh 
dengan gunung berapi sehingga mempunyai peluang 
terjadi bencana alam.

Komponen dari disaster nursing competencies 
meliputi 4 kompetensi yaitu Kompetensi pencegahan/
mitigasi, kompetensi pencegahan, kompetensi respon 
dan kompetensi rehabilitasi/recovery. Kompetensi respon 
meliputi perawatan terhadap komunitas, perawatan 
terhadap individu dan keluarga, perawatan psikologis dan 
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perawatan terhadap kelompok yang rentan/berkebutuhan 
khusus. 4

Salah satu kompetensi yang sangat penting dilakukan 
dalam perawatan disaster adalah melakukan perawatan 
psikologis (Psychological Care) agar tidak mengalami 
gangguan jiwa. Peran perawat pada tahap tanggap 
darurat menyediakan perawatan kesehatan baik fisik dan 
mental. Perawatan disediakan dalam berbagai pengaturan 
dalam kondisi bencana yang membutuhkan perawat 
berpengetahuan, terampil dan kreatif. Perawat harus 
melakukan koordinasi perawatan, menentukan apakah 
standar pelayanan harus diubah, membuat rujukan yang 
tepat, triase, penilaian, pengendalian infeksi dan evaluasi. 
Perawat disaster juga perlu mengidentifikasi individu 
dengan penyakit kronis atau cacat. Kejadian PTSD/Post 
Traumatic Stress Disorder, depresi dan kecemasan sering 
terlihat setelah terjadinya bencana. Perawat harus terus 
memantau korban untuk tanda-tanda masalah kesehatan 
mental, harus memberikan perawatan dan harus 
membuat rujukan yang diperlukan. Kompetensi perawat 
sangat penting untuk mengenal resiliensi korban untuk 
mencegah adanya PTSD.

simpulan dan saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan 
yang didapat adalah sebagai berikut: Hasil penelitian 
menunjukkan karakteristik responden berpengaruh 
terhadap resiliensi dan munculnya PTSD anak usia 
sekolah. Resiliensi anak usia sekolah dapat dikembangkan 
melalui komponen faktor individu, hubungan dengan 
primary Care, dan konteks spiritual, pendidikan dan 
kultur. Resiliensi pada anak usia sekolah mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan PTSD. Komponen 
PTSD yang mempunyai hubungan signifikan pada 
indikator Re-experiencing dan Hyperarousal. Resiliensi 
dan PTSD merupakan aspek psikologis yang sangat 
diperlukan peran perawat didalamnya sebagai bagian dari 
disaster nursing competency.

Saran

Pengembangan model peningkatan resiliensi anak 
usia sekolah di daerah rawan bencana dapat dilakukan 
oleh perawat dengan melakukan pendidikan dan 
promosi kesehatan sebagai bagian dari disaster nursing 
competencie. Perawat dapat meningkatkan program 

promosi kesehatan dengan menerapkan strategi 
Psychological Care dan mengidentifikasi tumbuh 
kembang anak sekolah di daerah rawan bencana sebagai 
upaya preventif sebelum terjadi bencana dan sebagai 
upaya rehabilitatif pasca bencana. Upaya promotif 
terhadap resiliensi anak usia sekolah perlu dukungan dari 
berbagai faktor yaitu dengan meningkatkan keterlibatan 
orang tua dan lingkungan eksternal karena merupakan 
faktor yang berpengaruh signifikan dalam peningkatan 
resiliensi anak sekolah sehingga mampu menurunkan 
gejala PTSD pada anak. Penelitian lebih lanjut dapat 
dilakukan dengan menerapkan suatu intervensi tertentu 
untuk meningkatkan resiliensi pada anak usia sekolah.
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Gambaran Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kejadian Skabies 
pada Santri Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum (Pondok Induk) 
Tambakberas Jombang

(The Description of Many Factors That Causes Scabies in Student at Bahrul 
Ulum Islamic Boarding School Tambakberas Jombang)

Vendi Eko Kurniawan
STIKES Bahrul Ulum Jombang

abstrak

Di Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum prevalensi penyakit skabies cenderung terjadi pada siswa SLTP. Perpindahan penyakit skabies 
antar penderita dapat berlangsung melalui kontak langsung antar kulit yaitu dengan adanya kepadatan hunian yang menyebabkan 
penularan penyakit skabies berkembang semakin cepat, melalui pakaian yang digunakan bersama dan alat mandi yang tidak 
terpisah, penyakit skabies dapat berkembang dengan cepat karena higiene perorangan yang buruk. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejadian skabies pada santri di pondok pesantren Bahrul ‘Ulum (pondok induk) 
Tambakberas Jombang. Penelitian Deskriptif ini dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2014. Jumlah populasi 250 santri, menggunakan 
tehnik simple random sampling dengan jumlah sampel 95 responden. Alat ukur penelitian menggunakan kuesioner. Hasil penelitian 
didapatkan bahwa frekuensi berdasarkan tingkat pengetahuan yang baik sebanyak 78 orang (82%), pada tingkat sosial ekonomi yang 
mampu sebanyak 85 orang (89%), sedangkan pada kepadatan hunian yang tidak padat sebanyak 77 orang (81%), dan pada higiene 
perorangan yang buruk sebanyak 83 orang (87%). Dengan terjadinya higiene perorangan yang buruk hendaknya meningkatkan 
kebersihan diri misalnya mandi secara rutin di air pancuran, tidak bergantian sabun maupun handuk dengan sesama teman, sering 
menjemur pakaian maupun sprai untuk meminimalkan penularan penyakit skabies.

Kata kunci: Pengetahuan, Skabies, Santri

abstract

The boarding school students in Bahrul ‘Ulum prevalence of scabies disease tends to occur in junior high school students. Tranfers 
of disease between patients with scabies can take place through direct contact between the skin with the population density which lead 
to the transmission of scabies disease develops more rapidly, through the clothing and equipment in use with no separate bathroom, 
disease scabies can berk. Purpose of this study was to determine the factors that cause the occurrence of scabies in the boarding 
school students in Bahrul ‘Ulum (lodge master) Tambakberas Jombang. This descriptive study performed on the 8th of june 2014. 
Total population of 250 students, using simple random sampling technique with less of 95 respondents. Research using questionnaires 
measuring instrument. Get the results of research of the frequency based on the level of knowledge that a good many as 78 people 
(82%), the socioeconomic level that is capable of as many as 85 people (89%), whereas in densely populated residential density by 77 
people (81%), and the poor personal hygiene as many as 83 people (87%). The occurrence of poor personal hygiene should improve 
personal hygiene such as regular bathing in water showers, no soap or towels alternately with their peers, as well as spray drying 
clothes frequently to minimize the transmission of desease scabies.

Key words: knowledge, scabies, students

pendahuluan

Skabies merupakan penyakit infeksi kulit yang telah 
ditemukan hampir pada semua negara di seluruh dunia 
dengan angka prevalensi yang bervariasi. Di beberapa 
negara berkembang prevalensinya dilaporkan berkisar 
antara 6 - 27% dari populasi umum dan insidens tertinggi 
terdapat pada anak usia sekolah dan remaja (Tabri, 2005). 
Di Indonesia Prevalensi penyakit skabies adalah sekitar 
28% dari populasi umum dan cenderung lebih tinggi 
pada anak dan remaja. Berdasarkan data dari Departemen 
Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi penyakit 

skabies dalam masyarakat di seluruh Indonesia pada 
tahun 2004 adalah 40,78% (Depkes, 2004). Sedangkan 
data dari Puskesmas Tambakrejo, pada siswa MTSN 
tambakberas pada tanggal 11-14 November 2013 pada 
siswa sebanyak 854, didapatkan hasil yang menderita 
skabies sebanyak 74 siswa atau 9,06% (Puskesmas 
Tambakrejo, 2013). Skabies tidak hanya menyerang 
daerah luar saja. Survei yang dilakukan peneliti pada 
tanggal 08 November 2013 tepatnya di pondok pesantren 
Bahrul ‘Ulum (pondok induk) Tambakberas Jombang, 
bahwa dari 250 jumlah santri, 50% dari jumlah santri 
ada yang mempunyai riwayat penyakit skabies, ada juga 
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sebagian santri yang sedang menderita penyakit skabies, 
dan pada santri ada juga yang sedang menderita penyakit 
skabies serta mempunyai riwayat penyakit tersebut. Dari 
hasil wawancara terhadap 10 santri didapatkan (70%) dari 
10 santri mengatakan sedang menderita penyakit skabies 
karena faktor higiene yang buruk seperti tukar handuk 
atau tukar pakaian dengan sesama teman. Sedangkan 
(30%) dari 10 santri mengatakan menderita penyakit 
ini karena faktor kepadatan penghuni yang tinggi yaitu 
seperti tidur bersama dalam 1 kamar dengan berhimpitan 
(PP Bahrul ‘Ulum, 2013).

Transmisi atau perpindahan skabies antar penderita 
dapat berlangsung melalui kontak langsung dari orang 
ke orang dengan akrab dan erat serta kontak kulit 
yang cukup lama. Hal ini dapat terjadi bila hidup dan 
tidur bersama, terutama anak-anak yang mendapat 
infestasi tungau dari ibunya, hidup dalam satu asrama, 
atau para perawat. Selain itu juga dapat melalui kontak 
tidak langsung, yaitu melalui pakaian yang digunakan 
bersama atau alat mandi yang tidak terpisah (Tabri, 
2005). Kepadatan penghuni yang tinggi, keadaan seperti 
ini juga bisa terjadi penularan penyakit skabies, karena 
tidur dengan berhimpitan bisa terjadi kontak langsung 
penularan penyakit skabies. Tingkat higiene yang 
buruk, perilaku seperti ini juga bisa menjadi penyebab 
kejadian skabies, kebanyakan santri kurang bisa menjaga 
kebersihan diri, banyak santri yang sering bergantian 
dalam memakai handuk maupun baju dengan sesama 
teman. Seseorang yang terinfestasi tungau skabies akan 
mengalami gatal-gatal yang serius, menggaruk-garuk 
bagian yang terserang. Biasanya akan timbul bintik-
bintik. Meski hanya beberapa tungau yang menginfestasi 
tubuh. Biasanya bintik-bintik ini berkembang ke seluruh 
bagian tubuh (Sembel, 2009). Penyakit kulit skabies 
akan cepat menular pada semua santri dan kejadian 
skabies pada santri tidak akan berhenti kalau tidak segera 
diatasi. Untuk mengatasi itu semua bisa diatasi dengan 
mengadakan suatu penyuluhan pada santri tentang 
faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejadian skabies 
di pondok pesantren Bahrul ‘Ulum (pondok induk) 
Tambakberas Jombang. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik 
untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan 
kejadian skabies pada santri di pondok pesantren Bahrul 
‘Ulum (pondok induk) Tambakberas Jombang.

materi 

Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh 
Sarcoptes scabiei var hominis yang menjadikan iritasi 
kulit oleh karena parasit ini menggali parit-parit di 
dalam epidermis sehingga menimbulkan gatal-gatal dan 
merusakkan kulit penderita (Soedarto, 1996). Definisi 
skabies juga banyak diungkapkan oleh berbagai sumber. 
Soedarto (2009), menyebutkan bahwa skabies adalah 
infeksi kulit yang disebabkan oleh sarcoptes scabiei 

tungau (mite) berukuran kecil yang hidup di dalam kulit 
penderita. Tungau ini berukuran antara 200-450 mikron, 
berbentuk lonjong, bagian dorsal konveks sedangkan 
bagian ventral pipih. Sedangkan menurut Tabri (2005) 
skabies merupakan erupsi kulit yang disebabkan infestasi 
dan sensitisasi oleh kutu sarcoptes scabiei var, hominis 
dan bermanifestasi sebagai lesi popular, pustule, vesikel, 
kadang-kadang erosi serta krusta, dan terowongan 
berwarna abu-abu yang disertai keluhan subyektif sangat 
gatal, ditemukan terutama pada daerah celah dan lipatan. 
Sarcoptes scabiei juga dikenal dengan nama tungau 
gatal-gatal manusia (human itch mite) menginvasi kulit 
manusia dan hewan dan menyebabkan kudis sarkoptik 
atau skabies (Sembel, 2009). Sedangkan menurut Derber 
1997 dalam Fakultas kedokteran UI, (1994). Skabies 
adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infestasi 
dan sensitisasi terhadap sarcoptes scabiei var, hominis 
dan produknya. Skabies adalah epidermis oleh kutu 
sarcoptes scabiei, yang ditandai oleh adanya terowongan 
(“borrow”) intraepidermal, pruritus hebat dan infeksi 
sekunder (Medical News-Tribune Ltd, 2000).

 Skabies telah tersebar di seluruh dunia terutama 
pada daerah beriklim tropis dan sub tropis. Penyakit ini 
dapat mempengaruhi semua jenis ras di dunia, meskipun 
demikian gambaran akurat insidensnya sulit ditentukan 
dengan pasti oleh karena berbagai laporan yang ada 
hanya berdasarkan catatan kunjungan pasien rawat 
jalan di rumah sakit. Banyak faktor yang menunjang 
perkembangan penyakit ini antara lain: Sosial ekonomi 
yang rendah, tingkat higiene yang buruk, kepadatan 
penghuni yang tinggi, kurangnya pengetahuan, kesalahan 
dalam diagnosis serta penatalaksanaan skabies. Transmisi 
atau perpindahan skabies antar penderita akan berlangsung 
melalui kontak langsung dari orang ke orang dengan 
akrab dan erat serta kontak kulit yang cukup lama. Hal 
ini dapat terjadi bila hidup dan tidur bersama, terutama 
anak-anak yang mendapat infestasi tungau dari ibunya, 
hidup dalam satu asrama, atau para perawat. Selain itu 
juga dapat melalui kontak tidak langsung, yaitu melalui 
pakaian yang digunakan bersama atau alat mandi yang 
tidak terpisah (Tabri, 2005). Sedangkan menurut sumber 
dari buku Fakultas Kedokteran UI (1994), Ada dugaan 
bahwa setiap siklus 30 tahun terjadi epidemic skabies. 
Banyak faktor yang menunjang perkembangan penyakit 
ini, antara lain: sosial ekonomi yang rendah, higiene yang 
buruk, hubungan seksual yang sifatnya promiskuitas, 
kesalahan diagnosis, dan perkembangan dermografik 
serta ekologik. Penyakit ini dapat dimasukkan dalam 
P.H.S. (penyakit akibat hubungan seksual). Transmisi 
penyakit ini ada dua cara yaitu dengan kontak langsung 
(kontak kulit dengan kulit), misalnya berjabat tangan, 
tidur bersama dan hubungan seksual. Sedangkan kontak 
tak langsung (melalui benda), misalnya pakaian, handuk, 
sprei, bantal, dan lain-lain. Penularannya biasanya oleh 
sarcoptes scabiei betina yang sudah dibuahi atau kadang-
kadang oleh bentuk larva. Dikenal pula sarcoptes scabiei 
var, animalis yang kadang-kadang dapat menulari 
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manusia, terutama pada mereka yang banyak memelihara 
binatang peliharaan misalnya anjing. Penyakit ini banyak 
menyerang anak-anak, walaupun orang dewasa dapat 
pula terkena. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin 
frekuensi penyakit ini sama pada pria dan wanita. Faktor-
faktor yang mempengaruhi timbulnya penyakit ini antara 
lain: faktor bangsa atau ras, yaitu terkena pada semua 
bangsa. Faktor penularan, dapat langsung maupun tidak 
langsung melalui pakaian, tempat tidur dan alat-alat 
tidur, handuk, dan lain-lain. Faktor lingkungan, seperti 
populasi yang padat pada suatu tempat mempermudah 
penularan penyakit. Faktor daerah, seperti daerah yang 
kumuh, dengan kebersihan dan higiene yang buruk 
mempermudah penularan (Siregar, 1996).

Diagnosis biasanya ditegakkan berdasarkan adanya 
riwayat gatal pada malam hari yang menyebabkan anak 
tampak lelah dan lesu serta kurang tidur, distribusi lesi 
yang khas, riwayat gatal/lesi yang sama pada anggota 
keluarga lain, serta gejala cepat hilang setelah pemberian 
obat antiskabies. Diagnosis pasti ditegakkan dengan 
ditemukannya tungau pada pemeriksaan mikroskopis 
yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
(1) Kerokan kulit
 Minyak mineral diteteskan diatas papul atau 

terowongan baru yang masih utuh, kemudian dikerok 
dengan menggunakan skalpel steril untuk mengangkat 
atap papul atau terowongan, lalu diletakkan di gelas 
objek, di tutup dengan gelas penutup, dan diperiksa 
di bawah mikroskop. Hasil positif apabila tampak 
tungau, telur, larva, nimfa, atau skibala. Pemeriksaan 
harus dilakukan dengan hati-hati pada bayi dan anak-
anak atau pasien yang tidak kooperatif.

(2) Mengambil tungau dengan jarum
 Jarum dimasukkan kedalam terowongan pada bagian 

yang gelap, lalu digerakkan secara tangensial. Tungau 
akan memegang ujung jarum dan dapat diangkat 
keluar.

(3) Epidermal shave biopsi
 Mencari terowongan atau papul yang dicurigai pada 

sela jari antara ibu jari dan jari telunjuk, lalu dengan 
hati-hati diiris pada puncak lesi dengan skapel no. 
16 yang dilakukan sejajar dengan permukaan kulit. 
Biopsi dilakukan sangat superfisial sehingga tidak 
terjadi perdarahan dan tidak memerlukan anastesi. 
Spesimen kemudian diletakkan pada gelas objek, 
lalu ditetesi minyak mineral dan periksa di bawah 
mikroskop.

(4) Tes tinta Burrow
 Papul skabies dilapisi dengan tinta pena, kemudian 

segera dihapus dengan alkohol. Jejak terowongan 
akan tampak sebagai garis yang karakteristik 
berbelok-belok karena adanya tinta yang masuk. Tes 
ini mudah sehingga dapat dikerjakan pada bayi/anak 
dan pasien nonkooperatif.

(5) Kuretasi terowongan
 Kuretasi superfisial sepanjang sumbu terowongan 

atau pada puncak papul, lalu kerokan diperiksa 
dibawah mikroskop setelah ditetesi minyak mineral. 
Cara ini dilakukan pada bayi, anak-anak, dan pasien 
nonkooperatif.

(6) Tetrasiklin topikal
 Larutan tetrasiklin dioleskan pada terowongan 

yang dicurigai, setelah 5 menit dikeringkan dengan 
menggunakan isopropil alkohol. Tetrasiklin akan 
berpenetrasi ke dalam kulit melalui kerusakan stratum 
korneum sehingga terowongan akan tampak dengan 
penyinaran lampu wood sebagai garis lurus berwarna 
kuning kehijauan.

(7) Apusan kulit
 Kulit dibersihkan dengan eter, kemudian dengan 

gerakan cepat selotip diletakkan pada lesi dan 
diangkat. Selotip lalu diletakkan di atas gelas objek (6 
buah dari lesi yang sama pada satu gelas objek), dan 
diperiksa di bawah mikroskop.

(8) Menggunakan epiluminescence dermatoscopy
 Teknik ini memeriksa kulit secara rinci mulai 

dari lapisan atas sampai ke papila dermis. Hasil 
pemeriksaan dapat diketahui dalam beberapa menit. 
Cara ini khusus digunakan pada anak-anak, orang tua, 
dan pasien imunodefisiensi (Tabri, 2005).

metode penelitian

desain yang digunakan pada penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan Faktor-Faktor 
yang Menyebabkan Kejadian Skabies di Pesantren Bahrul 
‘Ulum (pondok induk) Tambakberas, Jombang.

Tempat penelitian di pondok pesantren Bahrul 
‘Ulum (pondok induk) Tambakberas Jombang, yang 
dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2014. Populasi 
adalah semua santri yang sedang menderita dan pernah 
menderita skabies di pondok pesantren Bahrul ‘Ulum 
(pondok induk) Tambakberas Jombang dengan jumlah 
125 orang. Sampel penelitiannya adalah sebagian santri 
yang menderita skabies dan yang pernah menderita 
skabies di pondok pesantren Bahrul ‘Ulum (pondok 
induk) Tambakberas Jombang dengan jumlah 95 orang.

Dalam penentuan besar sampel yaitu dengan cara: 
jika besar populasi <1000, maka:

n = N Keterangan:
1 + N (d)²

n = Jumlah sampel
= 125

1+125 (0,05)² N = Jumlahpopulasi

 = 125 d = Tingkat signifikansi (p)
1 + 125 (0,0025)

 
=

125
1 + 0,3125

= 95 (Jumlah Sampel) (Nursalam, 2003: 96)
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Tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah tehnik simple random sampling yaitu tehnik 
penentuan sampel dengan cara pengambilan anggota 
sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 
memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu 
(sugiyono, 2008:64)

hasil penelitian

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pengetahuan

Tabel 2. Distribusi frekuensi karakteristik responden 
berdasarkan pengetahuan di pondok pesantren 
Bahrul ‘Ulum (pondok induk) Tambakberas 
Jombang pada tanggal 08 Juni 2014.

No Kategori Frekuensi/N Persentase/%

1. Baik 78 82
2. Cukup 12 13
3. Kurang 5 5

Jumlah 95 100

Sumber: Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 95 
responden, hampir seluruh responden memiliki tingkat 
pengetahuan baik yaitu sebanyak 78 responden (82%).

Tabel 3. Distribusi frekuensi karakteristik responden 
berdasarkan sosial ekonomi di pondok pesantren 
Bahrul ‘Ulum (pondok induk) Tambakberas 
Jombang pada tanggal 08 Juni 2014. 

No Kategori Frekuensi/N Persentase/%

1. Mampu 85 89
2. Tidak Mampu 10 11

Jumlah 95 100

Sumber: Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 
95 responden, hampir seluruh responden memiliki sosial 
ekonomi mampu yaitu sebanyak 85 responden (89%).

Tabel 1. Tabel Definisi Operasional Variabel

No Variabel Definisi operasional Parameter Alat ukur Skor

1. Faktor-faktor yang 
menyebabkan 
kejadian skabies 
pada santri

Faktor-faktor atau keadaan 
yang dapat mengganggu atau 
menyebabkan kejadian skabies 
pada santri

Indikator faktor-faktor yang 
menyebabkan kejadian skabies:
1. faktor pengetahuan

2. faktor sosial ekonomi

3. faktor kepadatan hunian

4. faktor higiene perorangan

K
U
E
S
I
O
N
E
R

Jawaban
Benar: 1
Salah: 0

Kategori:
Baik: 76-100%
Cukup: 56-75%
Kurang: <56%

Skor
Ya: 1
Tidak: 0
Kategori:
Mampu: (3-5)
Tidak mampu: (0-2)
Skor
Ya: 1
Tidak: 0
Kategori:
-Padat
-Tidak padat
Skor
Ya: 1
Tidak: 0
Kategori:
Baik: (10)
Buruk: (0)
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Tabel 4. Distribusi frekuensi karakteristik responden 
berdasarkan kepadatan hunian di pondok 
pesantren Bahrul ‘Ulum (pondok induk) 
Tambakberas Jombang pada tanggal 08 Juni 
2014.

No Kategori Frekuensi/N Persentase/%

1. Padat 18 19
2. Tidak Padat 77 81

Jumlah 95 100

Sumber: Data Primer, 2014

 
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 

95 responden, hampir seluruh responden memiliki tempat 
tinggal yang tidak padat yaitu sebanyak 77 responden 
(81%).

Tabel 5. Distribusi frekuensi karakteristik responden 
berdasarkan higiene perorangan di pondok 
pesantren Bahrul ‘Ulum (pondok induk) 
Tambakberas Jombang pada tanggal 08 Juni 
2014.

No Kategori Frekuensi/N Persentase/%

1. Baik 12 13
2. Buruk 83 87

Jumlah 95 100

Sumber: Data Primer, 2014

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 
dari 95 responden, hampir seluruh responden memiliki 
higiene perorangan buruk yaitu sebanyak 83 responden 
(87%).

pembahasan

Pengetahuan

Berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas dapat 
diketahui bahwa tingkat pengetahuan yang baik tidak 
dapat mempengaruhi kejadian penyakit skabies, tingkat 
pendidikan seorang yang rendah tidak berarti mutlak 
berpengetahuan rendah pula, kebanyakan santri sering 
mendapatkan informasi dari sekolah maupun teman 
tentang penyakit skabies, seperti fakta yang didapatkan 
dari tingkat pendidikan SLTP berpengetahuan baik. 
Sedangkan berdasarkan informasi yang di peroleh santri 
tentang penyakit skabies baik dari pendidikan formal 
maupun non formal seperti dari guru, teman maupun 
petugas kesehatan dapat memberikan pengaruh jangka 
pendek sehingga menghasilkan peningkatan pengetahuan 
tentang penyakit skabies. Sedangkan Sosial budaya yaitu 
kebiasan tradisi yang dilakukan orang-orang tentang 
kebiasaan kebersihan diri maupun lingkungan seperti 
berapa kali dalam ganti baju, mandi maupun mencuci 
pakaian apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan 

demikian santri akan bertambah pengetahuannya 
walaupun tidak melakukan namun dengan melihat 
kebiasaan yang dilakukan temannya. Sedangkan 
berdasarkan lingkungan yaitu santri mendapatkan segala 
sesuatu yang ada disekitarnya, baik lingkungan fisik 
seperti bagaimana cara menjaga kebersihan diri yang baik, 
berapa kali mandi dalam sehari dan ganti baju, sedangkan 
sosial bagaimana kebersihan di sekitar lingkungan kita 
apakah bersih atau kumuh, semua itu akan meningkatkan 
pengetahuan santri. Sedangkan pengalaman sebagai 
sumber pengetahuan santri yaitu sesuai dengan teori 
diatas adanya santri yang mempunyai pengalaman atau 
riwayat tentang penyakit skabies, mereka mencari tahu 
bagaimana cara untuk mengatasi penyakit tersebut dan 
bagaimana cara mencegah penyakit tersebut agar tidak 
mengalami penyakit skabies lagi dan menular ke santri 
yang lain. Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap 
dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia santri 
akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola 
pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya 
tentang penyakit skabies semakin membaik.

Sosial Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan fakta bahwa 
sosial ekonomi yang baik/sosial ekonomi yang mampu 
tidak dapat menyebabkan kejadian penyakit skabies. 
Kebanyakan dari santri memiliki sosial ekonomi yang 
baik, sehingga santri mampu untuk membeli peralatan 
mandi seperti handuk maupun sabun sehingga tidak 
bergantian alat mandi dengan sesama teman, sehingga 
penularan penyakit skabies dapat dihindari.

Kepadatan Hunian

Berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas 
didapatkan hasil bahwa pada tempat tinggal santri yang 
tidak padat penghuninya tidak dapat menyebabkan 
kejadian penyakit skabies. Kepadatan hunian ini dapat 
mempengaruhi terjadinya penyakit skabies karena adanya 
kontak langsung antara penderita pada saat istirahat/tidur 
maupun pada kegiatan lainnya. Dengan kontak langsung 
inilah kuman akan menular dan berkembang di tubuh 
seseorang. Kebanyakan santri setelah melakukan kegiatan 
seperti bermain bola mereka tidak memakai baju dan 
berkumpul dengan sesama teman dengan tidak memakai 
baju, mungkin ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit 
skabies.

Higiene Perorangan

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil penelitian 
didapatkan hasil bahwa higiene perorangan yang buruk 
dapat menyebabkan terjadinya penyakit skabies. Higiene 
perorangan yang buruk dapat mempengaruhi terjadinya 
penyakit skabies karena dengan kondisi higiene yang 
buruk microorganisme maupun kuman akan berkembang 
semakin cepat dan akan menyerang pada daerah yang 
tingkat higiene yang buruk, disana kuman akan tumbuh 
dan menimbulkan penyakit pada seseorang. Kebanyakan 
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dari santri lebih banyak yang malas untuk menjaga 
kebersihan diri seperti malas ganti baju maupun malas 
mandi, kebersihan diri yang buruk inilah yang menjadi 
penyebab terjadinya penyakit skabies.

kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil dari 
95 responden yang menyebabkan paling tinggi kejadian 
penyakit skabies pada santri yaitu faktor higiene 
perorangan yang buruk yaitu sebanyak 83 orang (87%). 
Selain faktor higiene perorangan ada beberapa faktor lain 
diantaranya rinciannya sebagai berikut:
1. Dari 95 responden hampir seluruhnya memiliki 

pengetahuan baik yaitu 78 responden (82%). 
2. Dari sosial ekonomi hampir seluruh responden 

memiliki sosial ekonomi mampu yaitu sebanyak 85 
responden (89%). 

3. Dari kepadatan hunian hampir seluruhnya memiliki 
tempat tinggal yang tidak padat yaitu sebanyak 77 
responden (81%). 

4. Dari higiene perorangan hampir seluruhnya memiliki 
higiene perorangan buruk (87%).
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abstrak

ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, karena terdapat kolostrum atau susu pertama yang mengandung antibodi yang baik 
untuk mencegah infeksi dan membuat bayi menjadi kuat. Dukungan suami dalam bentuk Paternal Social Support (PSS) diperlukan agar 
ibu termotivasi untuk memberikan ASI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis hubungan PSS dengan pemberian ASI Eksklusif di 
Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan desain korelasional dengan pendekatan 
retrospektif. Besar sampel 18 responden diperoleh melalui total sampling. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (56%) dari 
responden memberikan ASI secara Eksklusif, dan hampir seluruh responden (78%) mendapatkan PSS dengan kategori baik. Hasil uji 
Rho Spearman dengan tingkat signifikasi 0,05 didapatkan rho hitung (0,925) > rho table (0,475) yang berarti H1 diterima, artinya 
ada hubungan PSS dengan pemberian ASI Eksklusif. Koefisien korelasi 0,450 berarti tingkat hubungannya sedang. Ibu menyusui 
yang mendapatkan PSS secara psikologis akan merasa nyaman dan lebih tenang, sehingga akan meningkatkan produksi ASI melalui 
rangsangan hormone oksitosin. Semakin baik dukungan suami maka pemberian ASI Eksklusif juga semakin baik. Oleh karena itu, 
suami harus mengoptimalkan dukungannya agar istri termotivasi untuk memberikan ASI Eksklusif.

Kata kunci: Paternal social support, ASI Eksklusif, Ibu

abstract

Breast milk is the best food for newborn, because there is colostrum or first milk that contains of antibodies which prevent infection 
and make the baby strong. One of the factors that can influence mother’s behavior to breastfeed their babies is through the support of 
a husband in paternal social support. The purpose of this study was to analyze the corelation of paternal social support with exclusive 
breastfeeding. This study was correlational design with a retrospectif approach. Samples size were 18 respondents gotten by total 
sampling. The results showed the majority (56%) of respondents gave exclusive breastfeeding, and almost all respondents (78%) get 
support from husband with good category. Spearman Rho test results with significance level 0.05 is obtained rho count(0,925 > rho 
table (0.475), there was a relation paternal social support with exclusive breastfeeding. Correlation coefficient is 0.450 means that 
the level of relationship being medium. By getting the support of her husband, mother will be comfort, so will make positive feeling 
that improving production of breast milk by releasing oxitocyn. The better paternal social support was also getting better exclusive 
breastfeeding. Therefore, the husband must optimize to motivate his wife to support exclusive breastfeeding.

Key words: paternal social support, exclusive breast feeding, mother

pendahuluan 

Setiap orang tua pasti ingin mempunyai anak yang 
cerdas, sehat dan berkepribadian baik. Langkah awal 
untuk dapat mewujudkannya adalah melalui pemberian 
makanan yang benar, dengan kualitas dan kuantitas yang 
optimal. ASI Eksklusif merupakan makanan terbaik 
bagi bayi. ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan 
protein, laktose dan garam-garam organik yang disekresi 
oleh kedua belah kelenjar payudara ibu, sebagai makanan 
utama bagi bayi.1 Sesuai kandungannya, seharusnya ASI 
eksklusif menjadi makanan pokok yang harus diberikan 
kepada bayi karena paling sesuai dengan nutrisi yang 
dibutuhkan oleh tubuh bayi. Pemberian ASI eksklusif 
dapat membantu bayi memulai kehidupannya dengan 

baik, karena terdapat kolostrum atau susu pertama yang 
mengandung antibodi yang baik untuk mencegah infeksi 
dan membuat bayi menjadi kuat.

Pemberian ASI dimulai sejak bayi baru lahir sampai 
dengan usia 6 bulan.2 Selanjutnya pemberian ASI 
diteruskan hingga anak usia 2 tahun. Pemberian ASI 
eksklusif sangat diperlukan bagi seorang bayi. Pemberian 
ASI secara benar akan dapat mencukupi kebutuhan bayi 
sampai usia 6 bulan.3 Upaya pemberian ASI eksklusif 
tidak hanya dibutuhkan peran Ibu, tetapi juga peran ayah. 
Menyusui bukan semata proses ibu dan bayi saja tetapi 
suami pun ikut terlibat.4 Suami yang berperan sebagai 
ayah merupakan bagian vital dalam keberhasilan ataupun 
kegagalan menyusui karena suami merupakan keluarga 
inti dan orang yang paling dekat dengan ibu. Pada 
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umumnya dukungan ayah dalam praktek pemberian ASI 
masih minim, salah satunya karena secara kultural ada 
pembagian peran, di mana ayah berperan sebagai pencari 
nafkah dan urusan rumah tangga semuanya diurusi oleh 
istri.5

Cakupan ASI Eksklusif 6 bulan di Indonesia masih 
jauh dari rata-rata dunia yaitu 38%.6 Di Indonesia hanya 
15,3% anak yang mendapatkan ASI Eksklusif.7 Angka 
ini masih jauh di bawah angka ASI eksklusif global yang 
juga rendah, yaitu sebesar 32,6%. Jumlah bayi yang 
mendapat ASI Eksklusif mengalami penurunan hingga 
7,2%.8 Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 24 
September 2014 di Ds. Lambangkuning Kec. Kertosono 
Kab. Nganjuk didapatkan 40% responden yang 
memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Sebagian 
besar responden menyatakan dukungan suami yang 
didapat dalam pemberian ASI masih sangat kurang. 

Faktor yang membuat Ibu tidak memberikan ASI 
Eksklusif adalah perubahan sosial budaya, psikologis, 
takut kehilangan daya tarik sebagai wanita, kurangnya 
penyuluhan dari petugas kesehatan, meningkatnya 
promosi susu kaleng sebagai pengganti ASI, dan 
faktor pengelolaan di ruang bersalin9. Faktor lain yang 
mempengaruhi ibu dalam pemberian ASI eksklusif ini 
adalah dukungan kepada ibu, agar reflek oksitosin atau 
let down reflex tetap lancar. Pada waktu bayi mulai 
menghisap puting ibu akan terjadi dua reflek yang akan 
menyebabkan ASI keluar yaitu reflek produksi ASI atau 
reflek prolaktin dan reflek pengaliran ASI atau reflek 
oksitosin.1 Pada reflek oksitosin inilah peran suami 
sungguh besar. Reflek ini dipengaruhi oleh psikologis 
ibu. Jika ibu merasa didukung, dicintai dan diperhatikan, 
maka akan muncul perasaan positif. Tetapi sebaliknya, 
jika ibu merasa tidak diperhatikan dan tidak diberikan 
dukungan, maka akan muncul perasaan negatif. Perasaan 
negatif ini akan membuat reflek oksitosin menurun dan 
produksi ASI pun terhambat.

Seorang ibu yang punya pikiran positif tentu saja 
akan senang melihat bayinya, kemudian memikirkannya 
dengan penuh kasih sayang, terlebih bila sudah mencium 
dan menimang si buah hati. Semua itu terjadi bila ibu 
dalam keadaan tenang. Keadaan tenang ini didapat oleh 
ibu jika adanya dukungan-dukungan dari lingkungan 
sekitar ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya 
terutama dukungan dari suami. Perasaan positif ibu 
akan meningkatkan produksi hormon oksitosin sehingga 
produksi ASI menjadi lancar. 

Dukungan ibu menyusui didapat dari tiga pihak, 
yaitu suami, keluarga dan tenaga kesehatan. Pengaruh 
dukungan yang paling besar adalah dukungan dari 
suami.10 Hal ini dikarenakan suami merupakan keluarga 
inti dan orang yang paling dekat dengan ibu. Keluarga 
terutama suami merupakan bagian penting dalam 
keberhasilan atau kegagalan menyusui, dukungan 

suami sangat penting bagi ibu sebagai sumber motivasi 
sehingga ibu lebih percaya diri dalam memberikan ASI 
kepada bayinya11. Dukungan sosial ayah (Paternal Social 
Support) adalah peran ayah pada praktik pemberian 
ASI yang dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan 
sikap ayah terhadap hal-hal yang berhubungan dengan 
pemberian ASI, faktor sosial ekonomi, serta terpapar 
dengan berbagai sarana komunikasi media massa dan 
interpersonal12.

Dukungan dari suami sangat berarti bagi seorang 
istri, karena istri akan merasa diperhatikan dan disayangi 
sehingga akan membuat perasaannya tenang dan nyaman 
yang akan berdampak baik pula pada produksi ASInya. 
Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik 
untuk mengambil judul penelitian “Hubungan Paternal 
Social Support dengan Pemberian ASI Eksklusif.

bahan dan metode

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelasi 
dengan pendekatan Case Control. Dengan metode 
retrospective. Besar sampel 18 responden diperoleh 
melalui tehnik total sampling. Kriteria inklusi dalam 
penelitian ini adalah: 1) Ibu yang mempunyai anak usia 
6–12 bulan yang bersedia menjadi responden; 2) Ibu 
menyusui yang mempunyai suami. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner 

hasil 

Data umum 

Data demografi ibu menyusui menunjukkan sebagian 
besar (61%) berusia 21–30 tahun, 44% mempunyai 
riwayat pendidikan SMA, 89% bekerja sebagai Ibu 
Rumah Tangga, dan seluruhnya tinggal serumah dengan 
suami. Data demografi suami menunjukkan sebagian 
besar (50%) berusia 31–40 tahun, mempunyai riwayat 
pendidikan SMA, bekerja sebagai karyawan swasta.

Data Khusus

1.  Tingkat Paternal Social Support

Tabel 1. Distribusi frekuensi Paternal social support

No Paternal Social Support Frekuensi  (%)

1 Baik 14 78
2 Cukup 2 11
3 Kurang 2 11

Jumlah 18 100

Berdasarkan Tabel 1 sebagian besar paternal social 
support yang diberikan dalam kategori baik (78%). 
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2. Karakteristik Pemberian ASI Eksklusif

Tabel 2.  Distribusi frekuensi pemberian ASI Eksklusif

Pemberian ASI Frekuensi (%)

1 ASI Eksklusif 10 56
2 Bukan ASI Eksklusif 8 44

Jumlah 18 100

Berdasarkan Tabel 2 sebagian besar (56%) responden 
memberikan ASI secara Eksklusif.

3. Paternal Social Support dan Pemberian ASI Eksklusif

Tabel 3. Tabulasi silang Paternal social support dan 
pemberian ASI Eksklusif

No
Paternal 

social support

Pemberian ASI

TotalASI 
Eksklusif

Bukan ASI 
Eksklusif

N % N % N %
1 Baik 9 50,5 5 27,5 14 78
2 Cukup 0 0 2 11 2 11
3 Kurang 1 5,5 1 5,5 2 11

Total 10 56,0 8 44,0 18 100,0
Rho hitung = 0,925 Rho tabel = 0,475
koefisien korelasi = 0,450 α = 0,05

Dari tabulasi silang antara paternal social support dan 
pemberian ASI Eksklusif menunjukkan bahwa setengah 
dari responden (50,5%) memberikan ASI Eksklusif 
dengan paternal social support kategori baik, 5,5% 
responden memberikan ASI Eksklusif dengan paternal 
social support kategori kurang. Sedangkan pada bukan 
ASI Eksklusif, sebesar 27,5% responden mendapatkan 
paternal social support yang baik, 11% cukup, dan 5,5% 
kurang. 

Hasil uji statistik dengan rumus Rho Spearman 
diperoleh nilai Rho hitung= 0,925 dan Rho tabel= 0,475. 
Sehingga Rho hitung > Rho tabel maka Hipotesa diterima 
berarti ada hubungan antara paternal social support 
dengan pemberian ASI Eksklusif dengan koefisien 
korelasi = 0,450 (tingkat hubungan sedang).

pembahasan

1. Tingkat Paternal social support

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar (78%) 
suami memberikan dukungan (paternal social support) 
yang baik bagi istrinya untuk menyusui, sebesar 11% 
suami memberikan dukungan yang cukup kepada istrinya 
untuk menyusui, dan 11% suami memberikan dukungan 
yang kurang kepada istrinya untuk menyusui.

Dukungan dari anggota keluarga semakin menguatkan 
motivasi suami untuk memberikan sesuatu yang terbaik 
untuk istrinya.13 Lingkungan juga dapat mempengaruhi 
seseorang sehingga dapat termotivasi untuk melakukan 
sesuatu. Selain keluarga, lingkungan juga mempunyai 
peran yang besar dalam memotivasi seseorang dalam 
merubah tingkah lakunya. Dalam sebuah lingkungan 
yang terbuka, akan menimbulkan rasa kesetiakawanan 
yang tinggi, agar timbul keinginan dan kemampuan untuk 
melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil 
dan mencapai tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
paternal social support adalah: 1) Pengetahuan, 2) 
Kondisi sosial ekonomi, 3) Jumlah anggota keluarga, 4) 
Usia.

Berdasarkan data yang diperoleh, setengah dari suami 
responden (50%) berusia 31-40 tahun. Kematangan usia 
tentunya memberikan pengalaman yang lebih bagi suami 
untuk memberikan dukungan kepada istrinya. Setengah 
dari suami responden (50%) pendidikan terakhirnya 
adalah SMA. Dari segi pendidikan tentu mereka 
mempunyai pengetahuan dan informasi yang lebih baik 
tentang ASI, sehingga mereka bisa membagi pengetahuan 
yang mereka miliki dengan istri terutama jika istri 
mengalami kesulitan atau keluhan pada masa menyusui. 
Selain itu, setengah dari suami responden (50%) bekerja 
sebagai wiraswasta sehingga tentu memiliki waktu yang 
lebih untuk berada di rumah untuk memberikan dukungan 
dan mendampingi istrinya saat menyusui.

Selain itu, dari data yang diperoleh dari kuesioner 
dapat diketahui sebagian besar suami responden 
memberikan dukungan sosial berupa instrumental dan 
emosional. Kurang dari setengah dari suami responden 
memberikan dukungan informasi dan penilaian.

2. Pemberian ASI Eksklusif

Hasil penelitian menunjukkan setengah lebih 
responden (56%) memberikan ASI secara Eksklusif dan 
sebesar 44% responden memberikan ASI bukan ASI 
Eksklusif.

Pada waktu bayi mulai menghisap puting ibu akan 
terjadi dua reflek yang akan menyebabkan ASI keluar 
yaitu reflek produksi ASI atau reflek prolaktin dan 
reflek pengaliran ASI atau reflek oksitosin.1 Pada reflek 
oksitosin inilah peran suami sungguh besar. Reflek 
ini dipengaruhi oleh psikologis ibu. Jika ibu merasa 
didukung, dicintai dan diperhatikan, maka akan muncul 
perasaan positif. Tetapi sebaliknya, jika ibu merasa 
tidak diperhatikan dan tidak diberikan dukungan, maka 
akan muncul perasaan negatif. Perasaan negatif ini akan 
membuat reflek oksitosin menurun dan produksi ASI pun 
terhambat.

Rangsangan yang ditimbulkan oleh bayi saat menyusu 
selain memengaruhi hipofise anterior mengeluarkan 
hormon prolaktin juga memengaruhi hipofise posterior 
mengeluarkan hormon oksitosin. Di mana setelah 
oksitosin dilepas ke dalam darah akan memacu otot-otot 
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polos yang mengelilingi alveoli dan duktulus berkontraksi 
sehingga memeras air susu menuju puting susu.

Faktor-faktor yang memengaruhi ibu tidak 
memberikan ASI adalah: 1) Faktor sosial budaya yang 
meliputi status pekerjaan ibu, gengsi, meniru teman; 2) 
Faktor Psikologis yang meliputi takut kehilangan daya 
tarik dan tekanan batin; 3) Faktor fisik ibu yang meliputi 
usia dan ibu sakit; 4) Faktor lingkungan yang meliputi 
kurang/tidak mendapat dukungan keluarga (dukungan 
informasi, penilaian, instrumental, dan emosional), 
meningkatnya promosi susu formula sebagai pengganti 
ASI, penerangan yang salah dari petugas kesehatan yang 
menganjurkan penggantian ASI dengan susu formula; 
5) Faktor Pendidikan yang meliputi masih rendahnya 
pendidikan ibu, kurangnya pengetahuan dan informasi 
tentang ASI.14

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar ibu 
yang memberikan ASI Eksklusif berada pada usia 
21-30, dimana pada rentang usia tersebut masuk ke 
dalam usia produktif, kematangan semua organ sudah 
terjadi pada rentan usia tersebut. Sehingga secara 
anatomi maupun fisiologi lebih mudah dalam proses 
pembentukan ASI. Faktor lain adalah faktor pendidikan 
dimana pendidikan responden sebesar 44% adalah SMA. 
Dengan pendidikan yang cukup tinggi itu diharapkan 
seorang ibu memiliki informasi dan pengetahuan yang 
baik tentang ASI dan manfaatnya sehingga memotivasi 
ibu untuk mau memberikan ASI bagi bayinya. Faktor 
pekerjaan responden yang hampir semua merupakan 
ibu rumah tangga tentunya juga sangat mempengaruhi 
dalam pemberian ASI Eksklusif karena ibu tidak 
banyak disibukkan dengan aktivitas lain di luar rumah, 
sehingga ibu pasti lebih banyak waktu untuk mengurus 
dan memperhatikan buah hatinya di rumah. Dari hasil 
penelitian didapatkan juga data bahwa semua isteri 
(100%), tinggal satu rumah bersama suaminya. Hal ini 
tentu mempunyai pengaruh yang besar bagi ibu untuk 
memberikan ASI Eksklusif karena ibu tidak akan 
merasa sendiri dalam merawat bayinya, ada suami yang 
membantu dan selalu mendukungnya untuk memberikan 
ASI Eksklusif.

3. Hubungan antara Paternal Social Support dengan 
pemberian ASI Eksklusif 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 
4-16 Februari 2014 didapatkan nilai Rho hitung (0,925) 
> Rho tabel (0,475) maka Hipotesa diterima, artinya ada 
hubungan antara dukungan suami dengan pemberian ASI 
Eksklusif di Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono 
Kabupaten Nganjuk. Tingkat koefisien korelasi = 0,450 
maka tingkat koefisien korelasi hubungan dukungan 
suami dengan pemberian ASI Eksklusif adalah sedang.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat korelasi 
hubungan dukungan suami dengan pemberian ASI 
Eksklusif adalah sedang. Hal ini disebabkan karena 5 
dari 8 ibu yang memberikan ASI bukan eksklusif ternyata 
mendapatkan dukungan yang baik dari suaminya. 

Dukungan sosial terbagi dalam empat bentuk yaitu: 1) 
Dukungan instrumental, 2) Dukungan informasional, 
3) Dukungan emosional, 4) Dukungan penilaian.15 
Dukungan instrumental mempunyai peran yang tinggi 
untuk mendorong seseorang melakukan sesuatu.

Fakta yang diperoleh, sebesar 78% responden dengan 
mendapatkan tingkat dukungan yang baik pada dukungan 
instrumental, mau memberikan ASI kepada bayinya. 
Seorang istri tentunya merasa di perhatikan dengan 
mendapatkan apa yang mereka butuhkan, seperti makanan 
yang memperlancar produksi ASI, nutrisi tambahan bagi 
orang menyusui, tentunya hal itu mampu meningkatkan 
kemauan dan kemampuan ibu untuk memberikan ASI 
Eksklusif. Dukungan Informasi juga penting karena 
akan menambah wawasan bagi ibu untuk bagaimana 
menyusui dan apa manfaat menyusui bagi dirinya dan 
bayinya. Namun kenyataannya hanya sebesar 44% istri 
yang memberikan ASI Eksklusif yang mendapatkan 
dukungan suami dengan baik. Hal yang tidak kalah 
penting adalah dukungan emosional. Dukungan ini juga 
sangat besar manfaatnya. Sebagian besar (82%) istri 
yang memberikan ASI Eksklusif ternyata mendapatkan 
dukungan emosional yang sangat baik dari suami. 
Dukungan ini memberikan perasaan yang nyaman bagi 
istri karena dia tidak merasa sendiri, ada suami yang 
selalu menemaninya. Manfaat dari dukungan ini juga 
mampu memperlancar produksi dari ASI karena dengan 
perasaan yang nyaman akan timbul pikiran yang positif 
yang akan memengaruhi hormon-hormon penghasil 
ASI untuk terangsang memproduksi dan mengalirkan 
ASI. Dukungan Penilaian mampu mendorong seorang 
individu untuk selalu melakukan hal yang positif karena 
dia akan mendapatkan imbal balik dari hal positif yang 
dia lakukan. Namun dari data yang diperoleh, ternyata 
dukungan ini tidak terlalu besar diberikan kepada istrinya 
hanya 40% istri yang mendapatkan dukungan ini dengan 
kategori baik, sehingga kurang berpengaruh terhadap 
pemberian ASI Eksklusif.

Keempat indikator tersebut di atas apabila mampu 
dipenuhi oleh seorang suami secara seimbang tentu 
akan sangat berpengaruh positif bagi istrinya, yang pada 
akhirnya akan tercapai tujuannya yaitu agar istri mau 
dan mampu memberikan ASI secara Eksklusif kepada 
bayinya.

simpulan

Hampir seluruh responden (suami) memberikan 
paternal social support dalam kategori baik dan sebagian 
besar Ibu memberikan ASI secara Eksklusif. Terdapat 
hubungan paternal social support dan pemberian 
ASI Eksklusif dengan koefisien korelasinya sedang, 
yang berarti semakin baik paternal social support 
yang diberikan kepada Ibu, maka akan meningkatkan 
keberhasilan pemberian ASI Eksklusif. Suami 
seyogyanya memberikan dukungan yang baik kepada 
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istrinya untuk menyusui dengan menyediakan makanan 
yang mampu memperlancar produksi ASI, memberikan 
informasi yang dibutuhkan istri, menyediakan biaya 
untuk berobat atau konsultasi kepada tim medis, dan 
bersedia mengantar serta menemani istri untuk mencari 
informasi tentang keluhan-keluhan selama menyusui.
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Pengaruh Deep Back Massage dan Teknik Deep Breathing 
terhadap Intensitas Nyeri Kala I Fase Aktif Primigravida

(The Effect Deep Back Massage and Deep Brething Technique to Pain Intensity 
First Active Stage on Primigravida)

H. Suharti dan Is Fadilah
Akbid Medika Wiyata Kediri

abstrak

Nyeri kala I fase aktif terjadi karena kontraksi selama proses pembukaan dan penipisan cervik saat persalinan. Peningkatan 
frekuensi dan durasi kontraksi lebih intens dirasakan oleh primigravida. Deep back masage dan teknik relaksasi nafas merupakan 
kombinasi pijatan pada punggung belakang dan pengaturan nafas yang dapat menimbulkan efek relaksasi dan mengurangi nyeri 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh deep back massage dan deep breathing terhadap intensitas nyeri kala 
I aktif ibu primigravida. Desain dalam penelitian ini adalah Quasy Eksperimen dengan two group pretest – post test. Penelitian 
dilaksanakan di BPS Ny. Endang Kediri. Teknik sampling dengan accidental sampling, besar sampel 20 Sampel, terdiri dari 10 
kelompok kontrol dan 10 kelompok intervensi, data di kumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Analisa data 
dengan Wilcoxon sign rank dan uji Man Whitney. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan hasil pengukuran tingkat nyeri pretest 
dan post test pada kelompok kontrol dengan uji Wilcoxon Sign Rank di peroleh p=0,002 dengan rata-rata pretest 2,5 dan posttest 1,4 
dengan penurunan 1,1, pada kelompok intervensi rata rata pretest 2,2 dan postest 3,8 dengan penurunan nyeri 1,6. Hasil postest antara 
kedua kelompok menunjukkan p=0.000. Terdapat pengaruh Deep Back Massage dan teknik relaksasi nafas dalam terhadap intensitas 
nyeri kala I fase Aktif pada primigravida.

Kata kunci: Deep Back Massage, Teknik Relaksasi Nafas Dalam, Intensitas Nyeri, Primogravida 

abstract

Pain intensity at first active stage on primigravida, occur due to contraction during the proces of opening and thining of the cervix. 
Increasing the frequency and durating of contraction more intense pain is felt especially on primigravida mothers. The purpose of this 
study was to analize the effect of deep back massage and deep breathing to pain intensity on first stage active on primigravida. Design 
research was quasy experiment, used accidental sampling consist of 20 sample, 10 sample of the control group and 10 sample group 
intervention. Data collected by questionaire and observation. The analyzed used wilcoxon Signed Rank tes and Mann-Whitney test.
The result showed there were differences in the result of measurements of pain level at pretest an posttest control group was obtained 
by Wilcoxon Sign Rank test p=0,002 with an average of 2,5 pretest an posttest average of 1,4 to an increase of pain 1,1. While the 
interventation group pretest average of 2.2 and an average posttest 3.8 so there is decrease in pain oh 1.6. Posttest results between the 
two groups with the Mann-Whitney test showed p=0.000. There is effect deep back massage and deep breathing in pain intensity at first 
stage active on primigravida.

Key words: deep back massage, deep breathing, pain intensity, primigravida

pendahuluan 

Nyeri adalah Proses Alamiah saat melahirkan. Apabila 
tidak diatasi dengan baik akan menimbulkan masalah 
lain yaitu kecemasan bahkan panik, muncul sebagai 
akibat belum adanya pengalaman nyeri melahirkan dan 
kurangnya pengetahuan, keadaan ini memacu pengeluaran 
adrenalin dan dapat meningkatkan vasokonstriksi yang 
dapat menyebabkan penurunan aliran darah ibu ke janin. 
Nyeri kala I fase aktif terjadi karena kontraksi selama 
proses pembukaan dan penipisan cervik saat persalinan 
yang dapat meningkatkan aktifitas sistem saraf simpatis, 
perubahan tekanan darahdenyut jantung, pernapasan 
dan perubahan warna kulit, bila tidak segera di atasi 
ibu dapat mengalami rasa khawatir, tegang, takut dan 
stres (Bobak, 20004).Peningkatan frekuensi dan durasi 

kontraksi lebih intens dirasakan oleh primigravida karena 
baru pengalaman pertama melahirkan. Berbagai upaya 
dilakukan untuk menurunkan nyeri pada persalinan, 
baik secara farmakologik maupun non farmakologik.
Salah satu teknik untuk menurunkan nyeri secara non 
farmakologik adalah memberikan pijatan dan teknik 
pengaturan nafas. Deep back masage dan teknik relaksasi 
nafas merupakan kombinasi pijatan pada punggung 
belakang dan pengaturan nafas yang dapat menimbulkan 
efek relaksasi dan mengurangi nyeri, perlakuan ini 
diharapkan dapat mengurangi penderitaan nyeri pada kala 
I fase aktif primigravida. Dasar Teori ini adalah teori gate 
control yang di kemukakan Melzak dan Wall (Dalam 
Departemen Kesehatan Republik indonesia, 1997).
Intervensi Deep Back massage, akan menutup “gerbang 
kendali” untuk menghambat perjalanan rangsangan nyeri 
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pada pusat yang lebih tinggi pada sistem saraf pusat dan 
teknik nafas dalam akan nmemberikan efek relaksasi 
kepada ibu, sehingga ibu dapat melakukan persalinan 
dengan rileks dan nyaman dengan keluhan nyeri yang 
minimal.

metode penelitian

desain penelitian ini adalah Quasy Eksperimen 
Control Group Pretest Postest design.

Populasi penelitian ini adalah ibu bersalin 
primigravida di BPS Ny. Endang Bandar Lor Kediri pada 
bulan Januari 2015. Sampel dalam penelitian ini adalah 
ibu primigravida yang bersalin di BPS Ny. Endang yang 
sesuai dengan kriteria inklusi. Jumlah sampel sebanyak 
20 responden diambil dengan teknik accidental sampling. 
Pengambilan data pertama (pretest) dilakukan setelah 
peneliti mendapatkan responden, pretest dilakukan pada 
kelompok intervensi maupun pada kelompok kontrol 
dengan mengobservasi intensitas nyeri, penentuan 
kelompok kontrol dan kelompok intervensi berdasarkan 
urutan pasien yang datang, responden dengan nomor 
ganjil adalah kelompok control dan responden nomor 
genap adalah kelompok intervensi. Intervensi deep back 
massage dan deep breathing dilakukan selama 30 menit 
pada kelompok intervensi. Setelah dilakukan intervensi 
deep back massage dan deep breathing dilakukan post 
test dengan mengobservasi intensitas nyeri. Posttest juga 
dilakukan pada kelompok kontrol dengan mengobservasi 
intensitas nyeri 30 menit setelah pretest. Kemudian data 
dianalisis dengan uji Wilcoxon test dan MannWhitney.

hasil penelitian

Data Hasil Penelitian

Distribusi responden berdasarkan hasil observasi 
Intensitas nyeri dapat dilihat pada tabel 1:

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa setengah responden 
dari kelompok kontrol yaitu 5 orang (50%) mengalami 
nyeri berat dan 5 orang (50%) mengalami nyeri sedang 
pada pengukuran intensitas nyeri yang pertama, 
sedangkan pada waktu pengukuran nyeri yang kedua 
sebagian besar mengalami nyeri sangat berat yaitu 6 
orang (60%) dan hampir setengahnya mengalami nyeri 
berat yaitu 4 orang (40%).

Pada kelompok kontrol ini terdapat peningkatan nyeri 
sebesar 1,1 (rata rata pretest 1,4, dan post test 2,5). Ini di 
buktikan dengan uji Wilcoxon sign rank test didapatkan 
hasil p=0,002< ά=0,05 yang berarti terdapat perbedaan 
(adanya peningkatan) tingkat nyeri sebelum dan sesudah 
perlakuan.

Tabel 2. Distribusi Responden berdasarkan intensitas 
nyeri pretest dan post test pada kelompok 
intervensi di BPS Ny. Endang Bandar Lor 
Kediri bulan januari 2015.

Pengukuran 
tingkat 
nyeri pretest 
dan post 
test

Intensitas Nyeri
Tidak 
Nyeri 

Nyeri 
Ringan

Nyeri 
Sedang

Nyeri 
Berat

Nyeri 
Sangat 
Berat

Jml 

n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)
Pretest 0(0) 0(0) 2(20) 8(80) 0(0) 10(100)
Posttest 0(0) 8(80) 2(20) 0(00) 0(0) 10(100)

Dari tabel 2 di atas diketahui bahwa hamper 
seluruhnya responden dari kelompok intervensi yang 
mengalami nyeri berat sebelum dilakukan Deep Back 
Massage dan Depp Breathing sebanyak 8 orang (80%) 
setelah dilakukan Deep Back Massage dan Deep 
Breathinghampir seluruhnya mengalami nyeri ringan 
yaitu 8 orang (80%)

Perbedaan pengukuran sebelum dengan sesudah 
dilakukan Deep Back Massage dan Depp Breathing 
adalah, terdapat penurunan nyeri sebesar 1,6 (nyeri pretest 
rata rata 3,8 dan post test 2,2). Ini di buktikan dengan uji 
Wilcoxon sign rank test didapat hasil p=0,004< ά=0,05 
terdapat perbedaan (adanya penurunan) tingkat nyeri 
sebelum dan sesudah perlakuan.

Tabel 3. Hasil analisa Mann Whitney pengaruh Deep Back Massage dan Depp Breathing terhadap intensitas nyeri kala 
I fase Aktif pada ibu bersalin primigravida di BPS Ny. Endang Kediri

Pengukuran 
Tingkat Nyeri 

Pretest dan 
Post Test

Intensitas Nyeri Kelompok Kontrol Intensitas Nyeri Kelompok Intervensi

Mann WhitneyNyeri 
Sedang

Nyeri 
Berat

Nyeri 
Sangat 
Berat

Jumlah
Tidak 
Nyeri

Nyeri 
Ringan

Nyeri 
Sedang

Nyeri 
Berat

Nyeri 
Sangat 
Berat

Jumlah

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) z p
Pretest 5(50) 5(50) 0(0) 10(100) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) –1,371 0,0170
Post test 0(0) 4(40) 60(60) 10(100) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) –3,979 0,000

Tabel 1. Distribusi Responden berdasarkan intensitas 
nyeri pretest dan posttest pada kelompok control 
di BPS Ny. Endang Bandar Lor Kediri bulan 
januari 2015.

Pengukuran 
tingkat nyeri 
pretest dan post 
test

Intensitas Nyeri
Nyeri 

Sedang
Nyeri 
Berat

Nyeri Sangat 
Berat

Jumlah 

n(%) n(%) n(%) n(%)
Pretest 5(50) 5(50) 0(0) 10(100)
Posttest 0(0) 4(40) 60(60) 10(100)
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Dari table diatas dapt disimpulkan bahwa kondisi 
awal saat pretest kedia kelompok adalah sama. Ini 
dibuktikan dengan ujiMann Whitney didapatkan hasil 
p=0,170> ά=0,05 tapi setelah di beri perlakuan pada 
kelompok intervensi, kondisi kelompok control dan 
kelompok intervensi adalah berbeda. Hal ini di buktikan 
dengan uji Mann Whitneydidapatkan hasil p=0,000< 
ά=0,05 Sehingga Ho di tolak dan H1 di terima yang 
berarti terdapat pengaruh pemberian Deep Back Massage 
dan Depp Breathingterhadap penurunan intensitas nyei 
persalinan kalaI fase aktif

pembahasan

Intensitas nyeri pretest dan post test pada kelompok yang 
tidak dilakukan intervensi Deep Back Massage dan Depp 
Breathingdi BPS Ny. Endang Bandar Lor Kediri bulan 
januari 2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setengah 
responden dari kelompok control yaitu 5 orang (50%) 
mengalami nyeri berat dan 5 orang (50%)mengalami 
nyeri sedang pada pengukuran intensitas nyeri yang 
pertama, sedangkan pada waktu pengukuran nyeri yang 
kedua sebagian besar mengalami nyeri sangat berat yaitu 
6 orang(60%) dan hampir setengahnya mengalami nyeri 
berat yaitu 4 orang (40%) dari 10 responden kelompok 
control.

Nyeri persalinan merupakan pengalaman subjektif 
tentang sensasi fisik yang terkait dengan kontraksi 
uterus, dilatasi dan penipisan cerviks, serta penurunan 
janin selama persalinan. respons fisiologis terhadap 
nyeri meliputi peningkatan tekanan darah, denyut nadi, 
pernapasan, diameter pupil, dan tegangan otot (Arifin, 
2008). Sedangkan insitas nyeri adalah gambaran 
tentang seberapa parah nyeri dirasakan oleh individu. 
Pengukuran intensitas sangat objektif dan individual 
dan memumgkinkan nyeri dalam intensitas yang sama 
dirasakan sangat berbeda oleh 2 orang yang berbeda 
(Tamsari 2007). Bagi ibu primigravida belum mempunyai 
pengalaman melahirkan akan merasa stress atau takut 
dalam menghadapi persalinan. Ibu multigravida sudah 
pernah melahirkan sehingga sudah punya pengalaman 
nyeri saat melahirkan. Ibu yang sudah mempunyai 
Intensitas nyeri pengalaman melahirkan akan mampu 
merespons rasa nyeri tersebut (Bobak, 2000).

Berdasarkan hasil penelitian Indah Lestari tentang 
pengaruh Deep Back Massage terhadap penurunan nyeri 
persalinan kala I fase Aktif di BPS wilayah puskesmas 
Dlanggu, April sampai Mei 2010, dijelaskan terdapat 
perbedaaan hasil pengukuran tingkat nyeri pretest 
dan posttest, di mana pada kelompok kontrol terdapat 
peningkatan nyeri sebesar 1,52 (nyeri pretest rata 
rata 7,19 dan posttest 8,71). Ini dibuktikan dengan uji 
Wilcoxon sign rank test didapatkan hasil p 0,001 < 0,05 
yang berarti terdapat perbedaan (adanya peningkatan) 
tingkat nyeri sebelum dan sesudah pemberian perlakuan.

Berdasarkan fakta penelitian didapatkan bahwa 
intensitas nyeri yang pertama 50% mengalami nyeri 
sedang dan 50% megalami nyeri berat, sedangkan pada 
pengukuran intensitas nyeri yang kedua sebagian besar 
mengalami nyeri yang sangat berat hasil ini menunjukkan 
bahwa ibu bersalin primigravida BPS Ny. Endang 
Kediri adanya peningkatan nyeri yang sangat berat pada 
kelompok yang tidak diberikan Deep Back Massage.

Intensitas Nyeri Persalinan Pada Kelompok Intervensi Atau 
Pada Kelompok Yang Mendapatakan Deep Back Massage 
dan Depp Breathing di BPS Ny. Endang Bandar Lor Kediri 
bulan januari 2015

Dari table 5.5 diatas diketahui bahawa hamper 
seluruhnya responden dari kelompok intervensi yang 
mengalami nyeri berat sebelum dilakukan Deep Back 
Massage sebanyak 8 orang (80%) setelah dilakukan 
Deep Back Massage hamper seluruhnya mengalami nyeri 
ringan yaitu 8 orang (80%) dari 10 responden

 Nyeri dihasilkan oleh dilatasi serviks dan SBR, 
serta distensi uterus. Intensitas nyeri kala I akibat dari 
kontraksi uterus involunter nyeri dirasakan dari pinggang 
dan menjalar ke perut. Kualitas nyeri bervariasi. Sensasi 
impuls dari Torakal 10,11,12 dan lumbal 1. Mengurangi 
nyeri pada fase ini dengan memblok daerah diatasnya. 
(Anik Maryunani.2010,hal 19 sampai 23)

Pemberian Deep Back Massage mengacu pada teori 
gate control yang dicetuskan oleh Melzack dan Wall.
Teori ini mengatakan bahwa impuls nyeri dihantarkan 
saat sebuah pertahanan dibuka dan impuls dihambat saat 
sebuah pertahanan tertutup. Upaya menutup pertahanan 
tersebut merupakan dasar teori menghilangkan nyeri.
Kerja kontrol ini tergantung dari kerja serat saraf besar 
dan kecil yang keduanya berada dalam rangsangan 
akar ganglion dorsalis. Rangsangan pada serat akan 
meningkatkan aktifitas subtansi gelatinosa yang 
mengakibatkan tertutupnya pintu sehingga aktifitas sel 
T terhambat dan menyebabkan hantaran rangsangan 
nyeri terhambat juga. Neuron delta A dan C melepaskan 
substansi C melepaskan subtansi P untuk mentransmisi 
impuls melalui mekanisme pertahanan.Selain itu,terdapat 
mekano reseptor, neuron beta A yang lebih tebal, 
yang lebih cepat yang melepaskan neuro transmitter 
penghambat. Apabila masukan yang dominan berasal 
dari serabut beta A, maka akan menutup mekanisme 
pertahanan. Stimulasi taktil seperti pijatan mengakibatkan 
pesan yang berlawan yang lebih kuat, cepat dan berjalan 
di sepanjang serat syaraf besar(A beta fibers). Pesan ini 
menutup gate di substansia gelatinosa dan memblok 
pesan nyeri. Otak tidak akan mencata pesan nyeri yang 
dihalangi tersebut/persepsi nyeri tidak dimodifikasi.
(Potter,2005)

Pelebaran pembuluh darah dan memperbaiki peredaran 
darah jaringan tersebut. Dengan cara ini penyaluran 
zat asam dan bahan makanan ke sel sel diperbesar dan 
pembuangan zat zat yang tidak terpakai akan diperbaiki. 
Jadi akan timbul proses pertukaran zat yang lebih baik. 
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Aktifitas sel yang meningkat dan mengurangi rasa sakit. 
Berdasarkan teori opiate edogenous.Synder(197)dalam 
Reeder, Martin & Koniak (1997) mengemukakan pada 
saat nyeri dirasakan terdapat reseptor opiate pada otak 
dan tulang belakang yang menentukan Sistem Syaraf 
Pusat untuk melepasakan zat seperti morfin (endorphine 
dan enkephalins). Endogenous opiates menjepit Reseptor 
dan menggangu persepsi nyeri. endorphin bekerja sebagai 
neurotransmitter dan neuromodulator untuk menghabat 
transmisi impuls nyeri ke otak. Endorfin terdapat pada 
sinaps yang berfungsi menghambat atau menurunkan 
sensasi nyeri. Respon yang lain adalah massage dapat 
menurunkan tegangan otot dan menurunkan sensasi nyeri 
sehingga menghambat pelepasan katekolamin, dan juga 
ephinefrine dan menurunkan sensitivitas terhadap nyeri.

Sebuah penelitian menyebutkan, ibu yang di massage 
20 menit setiap jam selama tahapan persalinan akan 
bebas dari rasa sakit, hal ini di karenakan massage 
merangsang tubuh melepaskan senyawa endorphin yang 
dapat menghilangkan sakit secara alamiah sehingga lebih 
nyaman (Meiliasari,M.,& danuatmaja,B.,2004).

Berdasarkan fakta penelitian yang didukung dengan 
teori yang ada dapat di jelaskan bahwa ibu bersalin 
primigravida yang dilakukan Deep Back Massage, akan 
memengaruhi psikologis lebih mersa nyaman, rileks, 
puas dan akan lebih dekat dengan petugas kesehatan 
yang melayani sehingga secara tidak langsung hal ini bisa 
mengurangi intensitas nyeri yang dirasakan.

Pengaruh Deep Back Massage dan Deep Breathing 
Techknique terhadap Intensitas Nyeri kala I fase aktif 
pada ibu bersalin Primigravidadi BPS Ny. Endang Bandar 
Lor Kediri bulan januari 2015.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 
20 responden yang terbagi dalam 2 kelompok yaitu 
kelompok kontrol dan kelompok perlakuan didapatkan 
bahwa pada responden yang tidak dilakukan Deep Back 
Massage mengalami peningkatan nyeri rata-rata sebesar 
1,1 ini di buktikan dengan hasil uji Wilcoxon sign rank 
test p: 0.004 sedangkan pada kelompok yang dilakukan 
Deep Back Massage mengalami penurunan nyeri rata 
rata sebesar 1, ini menunjukkan bahwa dengan dilakukan 
Deep Back Massage akan menurunkan Intensitas nyeri 
persalinan kal I fase aktif.

Hal tersebut juga di dukung berdasarkan hasil 
penelitian menggunakan uji statistika Uji Mann Whitney 
dengan SPSS 16 menunjukkan bahwa nilai significansi 
(p): 0.000<a:0.05 yang berarti hipotesis diterima sehingga 
dapat disimpulkan ada Pengaruh Deep Back Massage 
terhadap Intensitas

Berdasarkan Gate Control Theory adalah bahwa 
keberadaan dan intensitas nyeri tergantung pada 
transmisi tertentu pada impuls impuls saraf dan 
mekanisme gate/pintu sepanjang sistim saraf yang 
mengontrol/mengendalikan transmisi nyeri. Teknik 
yang menggunakan stimulasi kutaneous pada kulit 
yang mempunyai banyak serat berdiameter besar, bisa 

membantu menutup gate pada transmisi impuls yang 
menimbulkan nyeri. Dengan cara demikian meringankan/
menghilangkan sensasi nyeri (Anik Maryunani, 2010).

Dilihat dari teori dan fakta yang ada dapat dijelaskan 
bahwa dengan melakukan Deep back Massage dapat 
menurunkan Intensitas nyeri persalinan. Pada kelompok 
kontrol sebagian mengalami nyeri sangat berat yaitu 6 
orang (60%), secara teori ini disebabkan mekanisme gate/
pintu sepanjang sistem saraf terbuka sehingga impuls 
yang menyebabkan sensasi nyeri dapat mencapai tingkat 
kesadaran atau ota mencatat pesan nyeri. Sedangkan 
primigravida yang mendapatkan tindakan Deep Back 
Massage secara adekuat mengalami nyeri ringan yang 
diwujudnyatakan melalui keadaan umum ibu secara 
objektif ibu dapat berkomunikasi dengan baik, tidakkan 
mendesis dan menyeringai. Secara teori ibu mengalami 
nyeri ringan disebabkan mekanisme gate/pintu sepanjang 
system saraf dapat mengontrol/mengendalikan transmisi 
nyeri. Di mana hasil perhitungan hasil statistiknya juga 
menunjukkan ada pengaruh terhadap Intensitas Nyeri 
kal I fase aktif pada ibu bersalin Primigravida di BPS 
Ny. Endang Bandar Lor Kediri yang dilaksanakan pada 
tanggal 10 Januari 2015.

kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan hasil 
pengukuran tingkat nyeri pretest dan post test pada 
kelompok kontrol dengan uji wilcoxon sign rank di 
peroleh p=0,002<α=0,05 dengan rata rata post test 2,5 
dan rata rata pre test 1,4 sehingga adanya peningkatan 
nyeri sebesar 1,1.

Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan hasil 
pengukuran tingkat nyeri pretest dan post test pada 
kelompok intervensi rata rata post test 2,2 dan rata rata 
pre test 3,8 sehingga ada penurunan nyeri sebesar 1,6

Ada Pengaruh Deep Back Massage Dan Deep 
Breathing Terhadap Intensitas Nyeri Kala I Fase Aktif 
Primigravida di BPS Ny. Endang bandar Lor Kediri. 
Sebelum intervensi di berikan kondisi kelompok sama 
sama diuji dengan uji Mann-Whitney menunjukkan 
p=0,170. Hasil postest antara kedua kelompok 
menunjukkan p=0.000.
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Hubungan Antara Spiritualitas dengan Depresi pada Lansia di 
UPT Panti Werdha Mojopahit Mojokerto

(The Correlation Between Spirituality with Depression to Elderly at UPT Panti 
Werdha Mojopahit, Mojokerto)

Faishol Roni

STIKES Bahrul Ulum Jombang

abstrak

Depresi adalah salah satu masalah kejiwaan yang memengaruhi alam perasaan (afektif, mood). Salah satu yang bisa memengaruhi 
depresi adalah spiritualitas. Diusia yang semakin mendekati kematian, dengan kondisi tersebut apakah lanjut usia tetap bisa memenuhi 
kebutuhan akan spiritualitasnya sehingga lansia tidak sampai mengalami depresi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah terdapat hubungan antara spiritualitas dengan depresi pada lansia di UPT Panti Werdha Mojopahit Mojokerto. Desain 
penelitian ini menggunakan analitik korelasional dengan metode penelitian cross sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
lansia di UPT Panti Werdha Mojopahit Mojokerto yaitu sebanyak 46 lansia. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total 
sampling. Variabel independen yang diteliti adalah spiritualitas dan variabel dependen adalah depresi pada lansia. Hasil penelitian 
menunjukkan hampir seluruhnya lansia memiliki spiritualitas sedang yaitu sebanyak 43 responden (93,5%), bahwa sebagian besar 
lansia mengalami depresi ringan yaitu sebanyak 29 responden (63%). Analisa menggunakan uji statistik spearman rank didapatkan 
hasil p < α (α = 0,05), yaitu 0,005 < 0,05. H1 diterima artinya ada hubungan antara spiritualitas dengan depresi pada lansia, dengan 
kekuatan hubungan kategori sedang. Dari hasil di atas peneliti menyimpulkan bahwa depresi dapat dipengaruhi oleh spiritualitas. 
Sehingga diharapkan para lansia dapat meningkatkan spiritulaitasnya sehingga tidak terjadi depresi.

Kata kunci: Spiritualitas, depresi, lansia

abstract

Depression is one of the forms of mental disorder in the natural feelings (affective, mood). One of the causes of depression is 
spirituality. The age is getting closer to death, with the condition whether the elderly will still be able to need of spirituality so that 
the elderly do not get depression. The purpose of this study was to determine whether there is a relationship between spirituality and 
depression in the elderly in Elderly Nursing Unit Mojopahit Mojokerto. The design of this study using correlational analytic methods 
penelitiancross sectional. The population of this study were all elderly in Elderly Nursing Unit Mojopahit Mojokerto as many as 46 
seniors. Techniques of sampling using total sampling. Variabel examined are independent and the dependent variable is the spirituality 
of depression in the elderly. The results showed almost entirely elderly have spirituality are as many as 43 respondents (93.5%), that the 
majority of elderly people experiencing mild depression as many as 29 respondents (63%). Analysis using the Spearman rank statistical 
test showed p <α (α = 0.05), ie 0.005 <0.05. H1 is accepted it means there is a connection between spirituality and depression in the 
elderly, with the strength of the relationship category of being. From the above results the researchers concluded that depression can be 
affected by expected spiritualitas. Sehingga the elderly can improve depression spiritulaitasnya so it does not happen. 

Key words: Spirituality, depression, elderly

pendahuluan

Menurut World Health Organization (WHO) dalam 
jangka beberapa tahun terakhir ini jumlah penduduk dunia 
yang sudah lanjut usia mengalami peningkatan yakni 
pada tahun 2010 penduduk lansia mencapai 350 juta 
jiwa dan yang mengalami depresi sebanyak 70 juta jiwa. 
Pada tahun 2011 lansia mencapai 19,5 juta jiwa dan yang 
mengalami depresi sebanyak 6,24 jutajiwa (WHO:2010, 
2011, 2012, dalam Nur, 2013). Berdasarkan Biro Humas 
Pemprov Jawa Timur 2013 dalam data BPS tahun 2009, 
jumlah lansianya 4.113.847 orang atau sekitar 11% 
dari total penduduk Jatim. Kota Mojokerto termasuk 10 

tertinggi jumlah lansianya yaitu sebanyak 11.919 orang 
(Pemprov Jatim, 2013). Jumlah lansia di UPT Panti 
Werdha Mojopahit sebanyak 46 orang, dan berdasarkan 
studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 26 
november 2013 terhadap 10 lansia di UPT Panti Werdha 
Mojopahit Mojokerto terdapat 9 orang (90%) dari 
jumlah lansia yang ada yang mengalami depresi sedang, 
dan 1 orang(10%) tidak mengalami depresi. Dari 9 
lansia yang mengalami depresi sedang3 orang (33,3%) 
di antara mereka tidak mampu merumuskan arti dan 
tujuan keberadaanya,2orang (22,2%) diantaranya merasa 
hidupnya tidak berharga dan tidak mempunyai harapan 
lagi.
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Pada dasarnya lansia pada umumnya semakin 
mendekatkan diri kepada ALLAH, karena para lansia 
menginginkan kematian yang kusnul khotimah, tapi 
berbeda dengan apa yang terjadi pada lansia yang tinggal 
di panti, di usianya yang senja mereka tidak mendapat 
dukungan sosial, tidak mempunyai keluarga yang bisa 
memberinya perhatian sehingga lansia tersebut merasa 
hidupnya tidak berguna, seharusnya yang dilakukan 
lansia tersebut adalah lebih berserah diri kepada 
ALLAH menerima apa yang dialaminya itu sebagai 
ujian hidup, tetapi lansia yang tidak mampu mengambil 
hikmah dari kejadian atau penderitaan yang dialaminya 
sekarang,lansia yang tidak mampu mengembangkan 
hubungan antar manusia yang positif berarti kebutuhan 
spiritual lansia tersebut belum terpenuhi, jika hal itu 
terjadi secara terus menerus dan tidak segera diatasi maka 
hal inilah yang menyebabkan lansia itu menjadi depresi 
(Azizah, 2011). 

Beberapa upaya penanggulangan depresi dengan 
electic holistic approach, di antaranya: pendekatan 
psikodinamik, pendekatan perilaku belajar,pendekatan 
kognitif, pendekatan humanistik eksistensial, pendekatan 
farmakologis (Azizah,2011). Selain itu, mendekatkan 
diri pada Allah merupakan solusi yang tepat untuk 
mengatasi masalah, seperti depresi. Dengan cara bersabar 
dalam menghadapi setiap cobaan dan selalu bersyukur 
terhadap nikmat dan karunia yang telah diberikan selalu 
optimis dalam menghadapi setiap tantangan dan masalah 
(Santoso, 2013), serta bedoa (Hawari, 2005) sedikit 
atau banyak akan mengurangi depresi. Berdasarkan 
latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui 
hubungan antara spiritualitas dengan depresi pada lansia 
di UPT Panti Werdha Mojopahit Mojokerto. 

materi dan metode penelitian

desain penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah desain analitik korelasional yaitu menganalisis 
adakah hubungan spiritualitas dengan depresi 
pada lansia. Cara pendekatan yang dilakukan pada 
penelitian ini adalah cross sectional, yaitu rancangan 
penelitian yang pengukuran atau pengamatannya 
dilakukan secara simultan pada satu saat (sekali waktu) 
(Hidayat, 2007: 26).

Tempat penelitian di UPT Panti Werdha Mojopahit 
Mojokerto, penelitian dilaksanakan padatanggal 9-15 
Juni 2014. Populasi adalah semua lansia penghuni di 
UPT Panti Werdha Mojopahit Mojokerto sebanyak 46 
orang. Sedangkan sampel penelitiannya adalah semua 
lansia penghuni UPT Panti Werdha Mojopahit Mojokerto 
sebanyak 46 orang. Tehnik sampling yang digunakan 
adalah tehnik total sampling yaitu cara pengambilan 
sampel dengan mengambil anggota populasi semua 
menjadi sampel (Hidayat, 2007).

Untuk mendapatkan data yang relevan dengarn 
masalah yang diteliti maka diperlukan instrumen yang 
tepat. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan 
kuesioner. Untuk penilaian spiritualitas dapat diukur 
dengan menggunakan kuesioner kesehatan spiritual 
(Syam, 2010). Sedangkan kuesioner untuk mengukur 
depresi pada lansia peneliti menggunakan kuesioner 
Geriatric Depression Scale (Yesavage, 1983 dalam 
Azizah,2011).

Tabel 1. Definisi operasional hubungan antara spiritualitas dengan depresi pada lansia di UPT Panti Werdha Mojopahit 
Mojokerto

No. Variabel Definisi operasional Parameter Alat ukur Skala Skor
1. Independen 

(Bebas) 
spiritualitas 
pada lansia

Tingkat kemampuan 
spiritual lansia dalam 
berinteraksi dengan 
dirinya
 sendiri, orang lain, 
lingkungan dan 
Tuhan

a. Hubungan lansia 
dengan orang lain

b. Hubungan lansia 
dengan diri sendiri

c. Hubungan lansia 
dengan alam sekitar

d. Hubungan lansia 
dengan Tuhan

KUESIONER
KESEHATAN
SPIRITUAL

O
R
D
I
N
A
L

Untuk jawaban STS: 1,TS: 
2,S:3,SS: 4
Kategori spiritualitas:
Rendah: 28-56
Sedang: 57-85
Tinggi: 86-112

2 Dependen 
(terikat) 
depresi pada 
lansia

 Tingkat depresi 
yang digolongkan 
dalam kriteria tidak 
depresi (0-10), 
depresi ringan (11-
20), depresi sedang/
berat (21-30)

a. Minat aktifitas
b. Perasaan sedih
c. Perasaan sepi dan bosan
d. Perasaan tidak berdaya
e. Perasaan bersalah
f. Perhatian/konsentrasi
g. Semangat atau harapan 

terhadap masa depan

KUESIONER
GDS

O
R
D
I
N
A
L

Pernyataan favourable 
untuk jawaban “ya” nilai 1 
dan “tidak” 0, pernyataan 
unfavourable untuk jawaban 
“tidak” 1 dan “ya” 0
Kategori depresi:
Tidak depresi: (0-10)
Depresi ringan: (11-20)
Depresi sedang/berat: (21-
30)
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hasil penelitian 

Karakteristik responden berdasarkan spiritualitas pada 
lansia

Tabel 2. Distribusi frekuensi berdasarkan spiritualitas 
pada responden di UPT Panti Werdha Mojopahit 
Mojokerto pada tanggal 9-15 Juni 2014

No. Spiritualitas Frekuensi Persentase
1.
2.
3.

Tinggi
Sedang
Rendah
Jumlah

1
43
2
46

2,2%
93,5%
4,3%
100%

Sumber: Data primer penelitian 2014

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hampir 
seluruhnya responden memiliki spiritualitas sedang yaitu 
sebanyak 43 responden (93,5%).

Karakteristik responden berdasarkan depresi pada lansia

Tabel 3. Distribusi frekuensi berdasarkan depresi pada 
responden di UPT Panti Werdha Mojopahit 
Mojokerto pada tanggal 9-15 Juni 2014

No. Depresi Frekuensi Persentase
1.
2.
3.

Tidak Depresi
Depresi Ringan
Depresi Sedang/Berat
Jumlah

3
29
14
46

6,5%
63%

30,4%
100%

Sumber: Data primer penelitian 2014

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian 
besar responden mengalami depresi ringan yaitu sebanyak 
29 responden (63%).

Analisis hubungan spiritualitas dengan depresi pada lansia

Hasil tabulasi silang pada tabel 4 diketahui bahwa 
responden yang mengalami depresi ringan memiliki 
spiritualitas yang sedang yaitu 29 responden (63%).

Dari hasil uji Statistik Spearman’s rho angka korelasi 
0,405 dengan angka signifikan atau nilai probabilitas 
(0,005) lebih rendah standart signifikan 0,05 atau 
(ρ<α), dengan membanding rshitung dengan rstabel, maka 
didapat hasil rshitung(0,405)>rstabel (0,291) dikarenakan 
rshitung>rstabel yang berarti hubungan antara Spiritualitas 
dengan Depresi pada Lansia di UPT Panti Werdha 
Mojopahit Mojokerto. Dari hasil uji tersebut juga 
diketahui tingkat hubungan antara dua variabel, dengan 
ditunjukkan nilai korelasi 0,405 yang terletak antara 
angka 0,40-0,599 KategoriSedang. 

pembahasan

Spiritualitas Pada Lansia

Berdasarkan tabel diats diketahui hampir seluruhnya 
responden mempunyai spiritualitas sedang yaitu sebanyak 
43 responden (93,5%). Ada juga yang spiritualitasnya 
tinggi yaitu 1 responden (2,2%), sedangkan yang 
spiritualitasnya rendah yaitu 2 responden (4,3%).

Hasil penelitian diperoleh data hampir seluruh 
responden mempunyai spiritualitas yang sedang. 
Responden yang memiliki spiritualitas sedang ini 
disebabkan karena pertimbangan tahap perkembangan, 
para lansia menyadari di usianya yang kini semakin 
mendekati dengan kematian, oleh karena itu mereka 
lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan harapan 
saat mereka meninggal dalam keadaan khusnul 
khotimah. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pada 
lansia usia 71-80 tahun memiliki spiritualitas sedang 
sebanyak 47,8%, kemudian pada lansia usia 81-90 tahun 
memiliki spiritualitas yang tinggi sebanyak 21,7%, ini 
menunjukkan bahwa semakin tua usia lansia ini membuat 
lansia tersebut semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. 
Selain itu penyebab lansia yang memiliki spiritualitas 
sedang itu karena faktor terpisah dari ikatan spiritual, saat 
lansia merasa sakit dia tidak kehilangan tujuan hidup, 
sebaliknya mereka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, 
lansia juga percaya bahwa Tuhan akan memberikan 
kesembuhan untuk dirinya. Dari hasil penelitian 
didapatkan bahwa lansia yang mengikuti ahli agama/
ustadz 1 kali dalam seminggu memiliki spiritualitas yang 
sedang, sedangkan lansia yang mengikuti ahli agama/

Tabel 4. Tabulasi silang spiritualitas dengan depresi pada lansia di UPT Panti Werdha Mojopahit Mojokerto pada 
tanggal 9-15 Juni 2014

Depresi

Spiritualitas

Tidak depresi % Depresi ringan % Depresi sedang/berat % Jumlah %

Tinggi 1 100 0 ,0 0 ,0 1 100
Sedang 2 4,7 29 67,4 12 27,9 43 100
Rendah 0 ,0 0 ,0 2 100 2 100
Jumlah 3 6,5 29 63,0 14 30,4 46 100
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ustadz 2 kali dalam seminggu memiliki spiritualitas 
yang tinggi, ini menunjukkan bahwa dalam kondisi 
bagaimanapun lansia tetap menjalankan kewajibannya, 
meskipun dalam kondisi sakit lansia tetap mendekatkan 
diri kepada Tuhan.

Selain itu ada beberapa karakteristik dari spiritualitas 
menurut Hamid (2000) dalam Padila (2013) adalah 
hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan orang 
lain, hubungan dengan alam, dan hubungan dengan 
ketuhanan. Lansia yang hampir seluruhnya memiliki 
spiritualitas sedang ini selalu merasa rendah hati terhadap 
apa yang dimiliki, merasa puas memberi pertolongan 
kepada orang lain dari pada menerima pertolongan orang 
lain, menyayangi sesama manusia karena mereka percaya 
bahwa Tuhan tidak akan sayang padanya kalau tidak 
menyayangi sesamanya.

Depresi pada Lansia

Berdasarkan Tabel diatas diketahui sebagian besar 
responden mengalami depresi ringan yaitu sebanyak 
29 responden (63%). Yang mengalami depresi sedang/
berat yaitu 14 responden (30,4%), sedangkan yang tidak 
mengalami depresi yaitu 1 responden (3%).

Hasil penelitian menunjukkan data sebagian besar 
responden mengalami depresi ringan. Hal ini bisa 
disebabkan karena menurunnya kapasitas hubungan 
keakraban dengan keluarga berkurangnya interaksi 
dengan keluarga yang dicintai dapat menimbulkan 
perasaan tidak mampu berbuat apa-apa, merasa inin 
menangis, nini yang mungkin bisa menyebabkan lansia 
menjadi depresi. Selain itu hal ini dimungkinkan terjadi 
karena kemampuan adaptasi yang menurun dibandingkan 
waktu muda dulu. Bisa juga hal ini mungkin terjadi 
karena konsentrasi dan perhatian yang kurang. 

Hubungan Spiritualitas Dengan Depresi Pada Lansia

Menurut hasil penghitungan statistik menggunakan 
korelasi Spearman Rho melalui program SPSS diperoleh 
rho hitung sebesar 0,405, probabilitas (p) sebesar 0,005 
dan taraf signifikan (α) 0,05. Dari data ini diketahui 
bahwa p< α, yaitu 0,005<0,05.Maka dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis diterima, karena ada hubungan 
spiritualitas dengan depresi pada lansia. Dari hasil uji 
tersebut juga diketahui tingkat hubungan antara dua 
variabel, dengan ditunjukkan nilai korelasi 0,405 yang 
terletak antara angka 0,40-0,599 Kategori Sedang.

Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian juga 
menunjukkan adanya hubungan positif antara agama 
dan kesehatan jiwa lanjut usia, yaitu penelitian yang 
dilakukan oleh Koenig, George dan Segler yang 
menunjukkan bahwa strategi menghadapi masalah yang 
tersering dilakukan oleh 100 responden berusia 55-80 
tahun terhadap peristiwa yang paling menimbulkan stres 

adalah berhubungan dengan agama dan kegiatan religius 
yang dinyatakan oleh Saadah (2003 dalam Iriani, 2009) 
dalam (Syam, 2010). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
dengan spiritualitas yang berhubungan dengan Tuhan 
lansia lebih dapat menerima segala perubahan yang 
terjadi pada dirinya dengan pasrah kepada Tuhan, yang 
tercermin melalui kehidupan yang bermanfaat bagi 
dirinya dan dalam menghadapi suatu masalah (koping) 
dengan lingkungannya. Berdasarkan fakta dan teori 
di atas menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki 
spiritualitas tinggi cenderung tidak mengalami depresi. 
Sebaliknya jika seseorang mempunyai spiritualitas rendah 
cenderung mengalami depresi sedang.

kesimpulan

1. Hampir seluruhnya lansia di UPT Panti Werdha 
Mojopahit Mojokerto mempunyai spiritualitas sedang 
yaitu sebanyak 43 responden (93,5%).

2. Sebagian besar lansia di UPT Panti Werdha Mojopahit 
Mojokerto mengalami depresi ringan yaitu sebanyak 
29 responden (63%).

3. Ada hubungan spiritualitas dengan depresi pada lansia 
di UPT Panti Werdha Mojopahit Mojokerto, denan 
nilai p = 0,005.
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abstrak

Nyeri neuropati merupakan kondisi yang menyertai kerusakan sistem saraf sehingga sensasi nyeri bahkan dapat ditimbulkan 
oleh rangsangan yang tidak berbahaya. Patofisiologis nyeri terjadi terutama pada SSPterkait pelepasan glutamat berlebih yang 
mengaktivasi reseptor NMDA (N-methyl D-aspartate). Maka dalam penelitian ini digunakan senyawa antagonis nonkompetitif NMDA 
reseptor MK-801 yang diharapkan dapat mengurangi nyerineuropati. Penelitian ini merupakan true experimental pretest-posttest 
control groupdesign dengan subjek mencit putih (Mus musculus) jantan, strain Balb/c. Model nyeri neuropati dibuat dengan ligasi yaitu 
pengikatan sebagian serabut saraf gerak hewan coba. Selanjutnya mencit diberikan senyawa MK-801 secara injeksi intratekal dengan 
dosis 0,01; 0,10; 1,00; 10,00; 20,00 nmol. Respon nyeri mencit dievaluasi dengan stimulus panas (warm plate)bersuhu 48±0,50C. 
Hasil penelitian menunjukkan ligasi berhasil membuat keadaan sebagaimana gejala nyeri neuropati, dengan adanya penurunan waktu 
ketahanan terhadap stimulus panas secara bermakna (p<0,05) sejak tiga hari setelah mendapatkan ligasi. Penggunaan senyawa MK-
801 terbukti efektif dalam menanggulangi nyeri secara signifikan (p<0,05) bila dibanding dengan pemberian plasebo. 

Kata kunci: Neuropati, Reseptor NMDA, Glutamat, MK-801, Ligasi

abstract

Neuropathic pain could be defined as a condition associated with the damage of peripheral and central nervous system. In this 
condition, pain sensation is even obtained by the stimulus which doesn’t normally provoke pain (allodynia) and an increased response 
occurs to a stimulus which is normally painful (hyperalgesia). Pathophysiologic of pain particularly involves the activation of ionotropic 
NMDA (N-methyl D-aspartate) receptor in the central nervous system caused by excessive release of glutamate. Hence, this research 
used noncompetitive antagonist NMDA receptor MK-801 which is expected to be a selective and specific analgesic. This research was 
a true experimental study, pretest-posttest control group design using mice (Musmusculus) as a subject. Mice were randomized in seven 
groups with seven mice in each group. Neuropathic pain model was made by tight ligation of sciatic nerve on ipsilateral site, or it’s 
known as PSNL (Partial Sciatic Nerve Ligation). Then, mice were given MK-801 with different dosage 0,01; 0,10; 1,00; 10,00; 20,00 
nmol intrathecally in each group. Pain responses were evaluated by giving heat stimulation on the warm plate (48±0,50C). Results 
showed that subjects have experienced neuropathic symptoms like hyperalgesia since third day after ligation. Usage of MK-801 at given 
dosages showed the effectiveness in blockade a pain sensation significantly (p<0,05) than placebo. Histochemistry with HE stained of 
spinal cord showed some morphologic alteration between sham operated group and ligated grup, also between subjects which received 
placebo and MK-801 with dosage 0,01; 1,00; 20,00 nmol.

Key words: Neuropathy, NMDA Receptor, Glutamate, MK-801, PSNL (Partial Sciatic Nerve Ligation)

pendahuluan

Nyeri pada dasarnya dapat dibagi secara luas 
menjadi dua kategori yaitu adaptif dan maladaptif. Nyeri 
maladaptif merupakan suatu ekspresi kondisi patologis 
dari sistem saraf hingga nyeri dapat disebut sebagai 
penyakit pada kondisi ini. Nyeri seperti ini erat kaitannya 
dengan kondisi rusaknya sistem saraf (nyeri neuropati) 

atau hasil dari abnormalitas proses dan fungsi sistem 
saraf (nyeri fungsional). Pada keadaan ini, sensasi nyeri 
bahkan dapat ditimbulkan oleh rangsangan yang pada 
orang normal tidak berbahaya (allodynia) serta dapat 
menimbulkan suatu respon nyeri yang berlebihan dan 
lebih lama (hyperalgesia) ketika menerima rangsangan 
berbahaya.1,2
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Patofisiologis nyeri akibat kerusakan sistem saraf 
melibatkan mekanisme perubahan yang terjadi pada 
daerah perifer maupun sentral.3 Terutama pada sistem 
saraf pusat, salah satu hal yang paling menentukan yaitu 
adanya pelepasan glutamat yang dapat mengaktivasi 
ionotropik NMDAR (N-methyl D-aspartate receptor). 
Glutamat diketahui merupakan neurotransmiter eksitatori 
utama yang menyalurkan informasi tentang terjadinya 
kerusakan jaringan ke sistem saraf pusat serta memiliki 
peran yang penting dalam plastisitas dan neurodegenerasi 
CNS.2

Pada penderita nyeri kronik neuropati tentu 
membutuhkan terapi anti nyeri yang memadai. Terapi 
farmakologis yang tersedia selama ini sangat terbatas 
efektivitasnya serta memiliki efek samping yang tidak 
dapat diterima oleh pasien.4 Obat yang digunakan sebagai 
terapi pilihan utama (first-line therapy) dalam neuropati 
yaitu neuromodulator AED (antiepileptic drug), 
trisiklik antidepresan, serta opioid.4,5 Namun, suatu 
studi menyebutkan bahwa gabapentin (neuromodulator 
AED) dan morfin (opioid) jika digunakan dalam dosis 
maksimal yang dapat ditoleransi sekalipun, hanya dapat 
menurunkan nyeri pada pasien sebanyak 26-38%.5Oleh 
karena itu diperlukan suatu senyawa farmakologis 
yang dapat mengurangi nyeri secara selektif dan 
spesifik, salah satunya yaitu MK-801 yang merupakan 
penghambat nonkompetitif NMDAR. MK-801 bekerja 
dengan memblokade saluran ion pada NMDAR yang 
terbuka pada saat teraktivasi oleh glutamat.6 Dengan 
terhambatnya NMDAR maka penyaluran rangsangan 
nyeri akan terhambat dan sensasi nyeri tidak akan 
terbentuk. 

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan serangkaian 
penelitian untuk mengetahui pengaruh senyawa MK-
801 dalam menurunkan sensasi nyeri pada mencit yang 
mengalami nyeri neuropati dengan induksi model ligasi.
Selain itu, hewan coba akan dimatikan pasca percobaan 
untuk diambil spinal cord-nya dan diamati perubahan 
yang terjadi pada jaringan tersebut dengan teknik 
histokimia.

metode penelitian

penelitian ini menggunakan rancangan true 
experimental pretest-posttest control group design 
dengan menggunakan subjek penelitian mencit putih 
(Mus musculus)yang dibagi secara random ke dalam 7 
kelompok masing-masing berisi 7 ekor mencit. Mencit 
dibagi menjadi kelompok yang tidak dilakukan ligasi 
atau sham operated (Kelompok 1) dan kelompok yang 
dilakukan ligasi. Kelompok ligasi ini dibagi lagi dalam 
beberapa kelompok dengan perlakuan pemberian MK-
801 pada berbagai macam dosis yakni 0,01; 0,10; 1,00; 
10,00; 20,00 nmol (Kelompok 2-6) serta kelompok 
kontrol negatif (Kelompok 7) yang hanya mendapat 
plasebo.

Hewan Coba

Pada penelitian ini digunakan mencit putih (Mus 
musculus)strain BALB/c (Laboratorium Hewan Fakultas 
Farmasi Universitas Airlangga, Surabaya), jantan dengan 
berat badan 20-25 gram, umur 2-3 bulan, sehat, tidak ada 
kelainan yang tampak pada bagian tubuh.

Alat Percobaan

Hot/Cold plate 35100 (Ugo Basile), Neraca analitik 
(SARTORIUS), Jarum suntik 30 G (BD Precision 
GlideTM Needle), Syringe Hamilton, Micropipet 
(Socorex), Mikroskop cahaya dengan kamera Olympus, 
Alat-alat gelas, Minor set, Kandang mencit beserta 
tutupnya.

Bahan Percobaan

MK-801 (Sigma Aldrich), Suture Prolene 8/0 
(Ethicon), Eter (E. Merck), Normal Saline Steril (Otsuka), 
Alkohol 70%, Aquades pro injeksi, NaH2PO4. 12H2O (E. 
Merck p.a), Na2HPO4 (E. Merck p.a), NaCl (E. Merck 
p.a), Paraformaldehid 4% (E. Merck)

Tahapan Penelitian

Pembuatan Model Induksi Ligasi

Pada kelompok hewan coba 2-7 diinduksi dengan 
metode PSNL (partial sciatic nerve ligation) seperti 
yang telah dilaporkan oleh Seltzer. Sebelumnya hewan 
coba dianestesi dengan menggunakan eter. Paha belakang 
sebelah kanan dicukur rambutnya hingga terlihat 
permukaan kulitnya lalu didesinfeksi dengan etanol 
70%. Dilakukan pembedahan pada kulit tersebut dengan 
peralatan yang bersih dan telah didesinfeksi dengan 
alkohol 70%. Serabut saraf sciatic dikeluarkan dan 
dipisahkan dari jaringan di sekitarnya. Sekitar sepertiga 
hingga setengah dari diameter serabut saraf tersebut diikat 
kuat dengan suture Prolene 8/0. Kemudian kulit ditutup 
kembali dengan silksuture. Pada kelompok satu (sham 
operated) hanya dilakukan pembedahan tanpa pengikatan 
serabut saraf sciatic. Lalu kulit kembali ditutup juga 
dengan silk suture.

Evaluasi Model Nyeri Neuropati 

Hewan coba yang telah mendapat perlakuan model 
induksi ligasi dengan metode PSNL kemudian dievaluasi 
respon nyerinya dengan stimulasi panas. Evaluasi 
ini dilakukan selama tujuh hari pasca operasi dan 
diamati apakah hewan coba mengalami allodynia dan 
hyperalgesia yang ditandai dengan perubahan respon 
terhadap stimulasi panas bila dibandingkan dengan nilai 
pada hari ke-0 atau sebelum dilakukan operasi. Stimulus 
panas diberikan melalui alat Hot/Cold plate 35100 (Ugo 
Basile) dengan suhu 48±0,5 °C.

Pembuatan Larutan Injeksi MK-801

Senyawa MK-801 diberikan kepada hewan coba 
dalam bentuk larutan yang akan diinjeksikan secara 



Jurnal Sain Med, Vol. 7. No. 2 Desember 2015: 66–7368

intratekal dengan dosis tertentu. Oleh karena dosis 
yang cukup beragam, maka terlebih dahulu akan dibuat 
larutan baku induk untuk selanjutnya dapat dilakukan 
pengenceran sesuai kebutuhan. Larutan baku induk 
dibuat dengan kadar 30 nmol/4 µL dengan cara yaitu 
pertama ditimbang senyawa MK-801 sebanyak 5.0 mg 
lalu dilarutkan dalam 2.0 mL WFI. Sebanyak 100 µL 
larutan baku induk 30.00 nmol/4 µL ditambahkan WFI 
ad 150 µL sehingga diperoleh konsentrasi larutan 20,00 
nmol/4 µL. Kemudian dari larutan tersebut diambil 60,00 
µL dan ditambahkan WFI ad 120 µL sehingga diperoleh 
konsentrasi larutan 10,00 nmol/4 µL. Selanjutnya larutan 
diencerkan 10 kali berturut-turut hingga didapatkan 
larutan dengan konsentrasi 1,00 nmol/4 µL; 0,10 nmol/4 
µL; 0,01 nmol/4 µL.

Pemberian Obat MK-801

Pada kelompok hewan 3-7 diinjeksikan dengan 
MK 801 secara intratekal sebanyak 10µL dengan dosis 
seperti yang tertera dalam rancangan penelitian. Obat 
dimasukkan ke dalam lumbar korda spinalis antara L4-5 
dengan menggunakan syringe Hamilton (jarum 30G). 
Indikator yang digunakan untuk memastikan obat masuk 
ke tempat yang sesuai yaitu adanya flick atau goyangan 
dari ekor mencit saat tertusuk jarum. Setelah itu, diuji 
kepekaan terhadap nyerinya hingga tujuh hari kemudian. 

Evaluasi Respon Anti Nyeri

Mencit ditempatkan pada warm plate yang diatur 
pada suhu 48±0,5 °C, kemudian penghitung waktu 
segera diaktifkan. Perilaku mencit kemudian diamati, bila 
mencit telah menunjukkan respon nyeri maka penghitung 
waktu dimatikan dan mencit segera dikeluarkan dari 
warm plate. Besaran waktu yang didapatkan dicatat. 
Pengamatanvisual terhadap perilaku-perilaku mencit 
yang menunjukkan respons nyeri diantaranya berdasarkan 
beberapa hal berikut ini yaitu mencit mendekatkan kedua 
tungkai ke depan, menjilat tungkai ke depan, gerakan 
meliuk, berusaha melompat keluar area warm plate,dan 
menghentakkan tungkai belakang. Pengujian waktu 
ketahanan terhadap stimulus panas dilakukan pada hari 
ke 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 21. Baseline juga ditentukan 
terlebih dahulu sebelum operasi yaitu pada hari ke-0.

Histokimia 

Setelah dilakukan pengukuran terhadap respons nyeri 
hewan coba lalu dimatikan untuk selanjutnya dilakukan 
histokimia. Korda spinalis hewan coba diambil secara 
hati-hati kemudian difiksasi menggunakan 4%b/v 
paraformaldehid dalam phosphate-buffered saline 
(PBS) 0,1 M (pH 7,4) selama 2–3 jam. Jaringan spinal 
cord yang telah difiksasi direndam dalam isopentana 
dingin (-35 °C hingga -45 °C) untuk mempercepat 
pembekuannya. Setelah itu, jaringan dipotong dengan 
ketebalan 8 µm menggunakan cryostat dan ditempatkan 
pada gelas obyek. Jaringan tersebut kemudian dilakukan 

pewaranaan dengan HE (Hematoxylin-Eosin) setelah 
dibilas bersih gelas obyek ditutup dengan coverglass. 
Pengamatan jaringan dilakukan dengan mikroskop 
cahaya yang dilengkapi dengan kamera Olympuspada 
perbesaran 100 kali dan 400 kali. Pada potongan jaringan 
diamati sejumlah perubahan morfologi sel khususnya 
yang terdapat pada bagian whitematter atau substansia 
alba dan dorsalhorn pada corda spinalis masing-masing.

Analisis Statistik

Waktu ketahanan mencit terhadap stimulus panas 
pada kelompok 1 (shamoperated) dibandingkan dengan 
kelompok hewan yang dilakukan ligasi dengan uji 
statistikUnivariate analysis of Varian danIndependent 
Sample T-test pada hari ke 0, 2, 4, 6, 8 untuk melihat 
pengaruh ligasi yang diberikan. Selanjutnya, hasil 
pengukuran waktu ketahanan mencit terhadap stimulus 
panas pada kelompok yang mendapat injeksi MK-801 
dibandingkan dengan mencit yang mendapat plasebo 
terhitung sejak hari ke 8, 10, 12, 14. Hal ini dilakukan 
untuk melihat pengaruh pemberian senyawa tersebut pada 
perkembangan nyeri hewan coba. Dan yang terakhir, 
uji pada hari ke-21 untuk melihat efek penjagaan obat 
terhadap mencit. Uji statistik yang digunakan adalah 
two way ANOVA sesuai dengan kebutuhan dengan Post 
Hoc Test menggunakan Least Significance Different 
(LSD). Perbedaan dianggap signifikan jika memiliki nilai 
p<0,05.

hasil penelitian

Pengaruh Ligasi pada Respon terhadap Stimulus Panas dan 
Morfologi Spinal Cord Mencit 

Dari hasil percobaan, didapatkan bahwa kelompok 
perlakuan menunjukkan penurunan waktu ketahanan 
terhadap stimulus panas yang terjadi sejak hari kedua 
penelitian hingga hari kedelapan. Sedang kelompok 1 
(sham operated) tidak menunjukkan adanya peningkatan, 
hal ini seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 dan 
gambar 1. 

Hasil uji statistik memperlihatkan adanya perbedaan 
yang bermakna (p<0,05) antara kelompok ligasi dengan 
kelompok sham yang ditunjukkan mulai dari hari ke-4 
penelitian atau tiga hari setelah mendapatkan ligasi. Dari 
sini dapat diketahui bahwa ligasi terbukti dapat membuat 
model nyeri neuropati pada mencit sejak hari ke-4 
penelitian.

Pada hari ke-21 penelitian, hewan coba dimatikan 
untuk selanjutnya dibedah dan diambil corda spinalisnya. 
Kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 
mengetahui perubahan morfologi sel yang terjadi pada 
bagian substansia alba dan dorsal horn khususnya pada 
daerah yang superfisial. Pengamatan ini dilakukan dengan 
menggunakan mikroskop cahaya yang dilengkapi kamera 
pada slide sampel yang sebelumnya telah difiksasi dan 
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Tabel 1. Waktu Ketahanan Mencit terhadap Stimulus Panas

Kelompok
Waktu ketahanan mencit terhadap stimulus panas (detik) ±SD

Hari ke-0 Hari ke-2 Hari ke-4 Hari ke-6 Hari ke-8
Sham 9,77±2,20 9,70±2,99 10,50±1,93 11,50±2,23 10,65±2,95
Ligasi 11,20±2,34 7,61±1,87 6,80±1,67 6,02±1,36 5,90±1,39

Keterangan:
Sham  = Kelompok hewan yang tidak mendapat ligasi
Ligasi  = Kelompok hewan yang mendapat ligasi  
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Gambar 2. Irisan Melintang Corda Spinalis Mencit Kelompok 
Sham (A, C, E) dan Kelompok yang Mendapat 
Ligasi (B, D, F) Menggunakan Perbesaran 100 kali 
(A-B) dan 400 kali (C-F)
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Hypersensitivity Following Spinal Cord Injury in Rats. Journal of 

Rehabilitation Research & Development 2009; 46(1):145–166. 

 

LAMPIRAN 

Tabel 1 Waktu Ketahanan Mencit terhadap Stimulus Panas 

Kelompok Waktu ketahanan mencit terhadap stimulus panas (detik) ±SD 
Hari ke-0 Hari ke-2 Hari ke-4 Hari ke-6 Hari ke-8 

Sham 9,77±2,20 9,70±2,99 10,50±1,93 11,50±2,23 10,65±2,95
Ligasi 11,20±2,34 7,61±1,87 6,80±1,67 6,02±1,36 5,90±1,39 

Keterangan : 
Sham  = Kelompok hewan yang tidak mendapat ligasi 
Ligasi  = Kelompok hewan yang mendapat ligasi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
p < 0,05 dengan uji Independent Sample T-test antara kelompok Sham 
dan Ligasi pada hari ke-4 sampai hari ke-8 
*** F(1,47) = 64.823 dengan Univariate analysis of Varian antara kelompok 
Sham dan Ligasi 

Gambar 1 
Grafik Perkembangan Nyeri dengan Parameter Waktu Ketahanan Mencit terhadap 

Stimulus Panas 
 
  

Keterangan:
p = < 0,05 dengan uji Independent Sample T-test antara 

kelompok Sham dan Ligasi pada hari ke-4 sampai 
hari ke-8

*** F(1,47) = 64.823 dengan Univariate analysis of Varian antara 
kelompok Sham dan Ligasi

Gambar 1. Grafik Perkembangan Nyeri dengan Parameter 
Waktu Ketahanan Mencit terhadap Stimulus Panas

diwarnai dengan HE (Hematoxylin-Eosin). Dari hasil 
pengamatan, tampak beberapa perubahan terjadi seperti 
yang ditunjukkan pada gambar 2.

Pada gambar subtansia alba C dan D terlihat beberapa 
perubahan yang terjadi yaitu, pada sel neuron terjadi 
pembesaran nukleolus (terlihat lebih prominent) sehingga 
inti sel terlihat lebih menghitam, hal ini terjadi pada 
beberapa sel yang terdapat pada daerah white matter atau 
substansia alba. Selain itu juga terdapat lebih banyak 
sel neuroglia yang tampak pada mencit yang mendapat 
ligasi bila dibandingkan dengan mencit kelompok sham. 
Selanjutnya, pada bagian dorsalhorn yang ditunjukkan 
oleh gambar E dan F juga terlihat adanya perubahan. 
Sama halnya dengan yang terjadi pada substansia alba, 
pembesaran nukleolus juga terjadi pada bagian ini. 
Selain itu, struktur antar sel pada gambar F sudah tidak 
terlihat jelas bila dibandingkan dengan gambar E. Hal 
ini dikarenakan peningkatan aktivitas sel yang mendapat 
stimulasi berlebih sehingga sel membesar dan batas antar 
sel menjadi kabur.

Pengaruh Pemberian Antagonis Nonkompetitif Reseptor 
NMDA MK-801 pada Mencit yang Mengalami Nyeri 
Neuropati

Setelah mengalami nyeri neuropati, mencit kemudian 
diberikan injeksi intratekal senyawa MK-801 dengan 
dosis 0,01; 0,10; 1,00; 10,00 dan 20,00 nmol per ekor 
selama tujuh hari dimulai pada hari ke-8 hingga hari 
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ke-14 penelitian. Hal ini dilakukan untuk menguji 
seberapa besar pengaruh senyawa ini dalam menurunkan 
progresivitas nyeri yang dialami hewan coba, data 
selengkapnya ditunjukkan pada tabel 2 dan gambar 3.

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan two way 
ANOVA didapatkan bahwa pada kesemua pemberian 
dosis telah mengalami perbaikan waktu ketahanan yang 
bermakna (p<0,05) daripada pemberian injeksi plasebo. 
Hal ini berarti bahwa pada pemberian senyawa MK-801 
dengan dosis seperti pada rancangan penelitian dapat 
menaikkan kembali waktu ketahanan mencit terhadap 
stimulus panas yang sebelumnya menurun karena ligasi 
yang diberikan. 

Setelah itu dilakukan uji statistik dengan LSD untuk 
menguji signifikansi peningkatan masing-masing dosis 
pada hari ke-10, 12, dan 14. Hasil uji pada hari ke-10 

menyebutkan bahwa peningkatan yang signifikan terjadi 
pada kelompok pemberian MK-801 dengan dosis 0,01 
nmol (p<0,05), dosis 1,00 nmol (p<0,05), dosis 10,00 
nmol (p<0,05). Sedang kelompok yang lainnya mulai 
menunjukkan peningkatan yang signifikan pada hari ke-
12 penelitian (p<0,05). Untuk hasil selengkapnya dapat 
dilihat pada tabel 3.

Pada hari ke-21 penelitian, hewan coba juga dimatikan 
kemudian dilakukan pengambilan sampel corda spinalis 
untuk diteliti perubahan pada morfologi selnya dengan 
teknik yang sama. Pengambilan sampel hanya dilakukan 
pada kelompok pemberian dosis 0,01; 1,00; 20,00 nmol 
untuk selanjutnya dibandingkan dengan kelompok 
pemberian plasebo. Fokus pengamatan yang dilakukan 
pada bagian ini masih sama yaitu pada perubahan 
morfologi sel neuron serta aktivasi sel neuroglia. 

14 
 

 
 

Tabel 2 Pengaruh Pemberian MK-801 pada Mencit yang Mengalami Nyeri 
Neuropati dengan Parameter Waktu Ketahanan Stimulus Panas 

Kelompok 
Waktu ketahanan terhadap stimulus panas setelah injeksi (detik) 

±SD 
Hari ke-8 Perlakuan Hari ke-10 Hari ke-12 Hari ke-14 

Sham  10,65±2,95 WFI 7,37±1,25 8,23±1,32 9,35±1,56 

Ligasi 5,90±1,39 

WFI 6,10±2,09 5,23±0,84 5,47±1,59 
MK 801 0,01 10,28±3,31 11,43±1,09 12,87±1,80 
MK 801 0,10 8,38±1,42 9,73±1,83 11,88±2,35 
MK 801 1,00 9,59±1,67 13,77±2,22 14,67±1,20 
MK 801 10,00 11,36±2,75 13,82±3,53 17,14±0,90 
MK 801 20,00 7,76±0,80 13,94±1,69 16,10±1,72 

Keterangan : WFI = injeksi Water For Injection; MK 801 = injeksi MK 801 (nmol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Grafik Pengaruh Pemberian MK-801terhadap Perkembangan Nyeri Neuropati 
dengan Parameter Waktu Ketahanan Stimulus Panas 

  

Treatment  Sham-Plasebo 
 Ligasi-Plasebo 
 Ligasi-MK 801 0,01 
 Ligasi-MK 801 0,10 
 Ligasi-MK 801 1,00 
 Ligasi-MK 801 10,00 
 Ligasi-MK 801 20,00

Gambar 3. Grafik Pengaruh Pemberian MK-801terhadap Perkembangan Nyeri Neuropati dengan Parameter Waktu 
Ketahanan Stimulus Panas

Tabel 2. Pengaruh Pemberian MK-801 pada Mencit yang Mengalami Nyeri Neuropati dengan Parameter Waktu 
Ketahanan Stimulus Panas

Kelompok
Waktu ketahanan terhadap stimulus panas setelah injeksi (detik) ±SD

Hari ke-8 Perlakuan Hari ke-10 Hari ke-12 Hari ke-14
Sham 10,65±2,95 WFI 7,37±1,25 8,23±1,32 9,35±1,56
Ligasi 5,90±1,39 WFI 6,10±2,09 5,23±0,84 5,47±1,59

MK 801 0,01 10,28±3,31 11,43±1,09 12,87±1,80
MK 801 0,10 8,38±1,42 9,73±1,83 11,88±2,35
MK 801 1,00 9,59±1,67 13,77±2,22 14,67±1,20

MK 801 10,00 11,36±2,75 13,82±3,53 17,14±0,90
MK 801 20,00 7,76±0,80 13,94±1,69 16,10±1,72

Keterangan: WFI = injeksi Water For Injection; MK  801 = injeksi MK 801 (nmol)



Prasetya, dkk.: Pengaruh Antagonis Nonkompetitif NMDAR MK-801 71

Pada bagian substansia alba gambar4 tampak pada 
kelompok pemberian MK-801 (gambar B-D) jumlah 
sel glia, yang memiliki inti sel hitam kecil berbentuk 
silinder, lebih sedikit bila dibandingkan dengan kelompok 
pemberian plasebo (gambar A). Penampakannya 
sendiri terlihat lebih menyolok (prominent). Selain itu, 
perbesaran nukleus yang sebelumnya terdapat pada spinal 
cord mencit yang mengalami neuropati tanpa diberikan 
MK-801 menjadi berkurang setelah diberikan MK-
801. Penampakan sel neuron normal dengan nukleolus 
yang lebih kecil tampak mulai terlihat pada kelompok 
pemberian MK-801 semua dosis. Hasil selengkapnya 
dapat dilihat pada gambar 4. Selanjutnya, pada bagian 
dorsalhorn yang ditunjukkan oleh gambar 5 terlihat 
tidak terlalu banyak perbedaan yang terlihat. Hanya 

penampakan sel neuron dengan pembesaran nukleolus 
mulai terlihat kembali normal pada kelompok mencit 
yang mendapat injeksi MK-801 selama tujuh hari. 
Selain itu, secara struktural batas antar sel pada gambar 
B-D menjadi semakin jelas dan terlihat rongga yang 
lebih besar bila dibandingkan dengan gambar A. Hasil 
selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.

pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan 
senyawa MK-801 sebagai antagonis nonkompetitif 
reseptor NMDA dalam menurunkan sensasi nyeri 
pada mencit yang mengalami nyeri neuropati. Untuk 

Tabel 3. Nilai p Uji LSD pada Hari Pengukuran Selama Pemberian MK-801

Perbandingan

Hari setelah injeksi

Hari ke-10 Hari ke-12 Hari ke-14

p Keterangan p  Keterangan p  Keterangan
P vs MK 0,01 0,002 Bermakna < 0,05 Bermakna < 0,05 Bermakna
P vs MK 0,10 0,068 Tidak Bermakna < 0,05 Bermakna < 0,05 Bermakna
P vs MK 1,00 < 0,05 Bermakna < 0,05 Bermakna < 0,05 Bermakna
P vs MK 10,00 < 0,05 Bermakna < 0,05 Bermakna < 0,05 Bermakna
P vs MK 20,00 0,200  idak Bermakna < 0,05 Bermakna < 0,05 Bermakna

Keterangan: P = injeksi plasebo (WFI); MK = injeksi MK-801 (nmol)
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Gambar 4. Irisan Melintang Corda Spinalis Bagian Substansia 
Alba Mencit Kelompok Plasebo (A) dan Kelompok 
yang Mendapat MK-801Dosis 0,01 nmol (B); 1,00 
nmol (C); 20,00 nmol (D) Menggunakan Perbesaran 
400 kali
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Gambar 5. Irisan Melintang Corda Spinalis Bagian Dorsal Horn 
Mencit Kelompok Plasebo (A) dan Kelompok yang 
Mendapat MK-801Dosis 0,01 nmol (B); 1,00 nmol 
(C); 20,00 nmol (D) Menggunakan Perbesaran 400 
kali
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menghasilkan keadaan nyeri neuropati yang secara 
patofisiologis seperti pada keadaan yang terjadi pada 
manusia, maka dilakukan ligasi atau pengikatan serabut 
saraf gerak (sciatic) pada tungkai kaki ipsilateral. 
Sebelum dilakukan ligasi, terlebih dahulu dilakukan 
pengukuran waktu ketahanan terhadap stimulus panas 
(baseline) dengan menggunakan alat warm plate.

Ligasi yang dilakukan pada serabut saraf tepi dapat 
menimbulkan kerusakan walaupun tidak semua serabut 
saraf yang diikat (Bridges et al., 2001). Kerusakan 
serabut saraf tepi ini kemudian memicu timbulnya 
aktivitas ektopik di sekitar tempat luka. Hal ini bermula 
dari upregulasi ekspresi gen saluran ion Na serta adanya 
translokasi beberapa subtipe saluran ion Na (SNS/PN3) 
dari badan sel menuju neuroma, sehingga potensial 
membran menurun dan menjadi sangat sensitif terhadap 
stimulus mekanik atau yang lain (hipereksitabilitas). 
Selain itu, aktivitas ektopik ini selanjutnya dapat 
menyebar dengan cepat menuju badan sel pada DRG 
(Dorsal Root Ganglion) serta dapat menimbulkan eksitasi 
silang (cross-excite) antar serabut saraf. Stimulus ektopik 
perifer ini pada akhirnya dapat menimbulkan nyeri 
neuropati secara spontan dan hal ini juga menjadi dasar 
bagi spinal cord untuk mengamplifikasi respon terhadap 
stimulus sehingga dapat meningkatkan efek sensasi nyeri 
yang dirasakan. 2,3,7,8

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 
adanya input yang berlebihan dari neuron sensoris 
menyebabkan serangkaian perubahan pada sistem saraf 
pusat. Salah satu penentu terjadinya perubahan pada 
sistem saraf pusat adalah pelepasan glutamat yang dapat 
mengaktivasi ionotropik NMDAR. Kebanyakan serabut 
saraf aferen primer yang berakhir pada CSDH (Corda 
Spinalis Dorsal Horn) menggunakan transmiter ini. 
Ketika terjadi depolarisasi membran oleh karena input 
dari serabut aferen secara terus menerus berujung pada 
supresi blokade yang dilakukan oleh ion Mg2+ pada 
saluran ion NMDA.9 Hal inilah yang dapat menyebabkan 
kadar kalsium [Ca2+] intrasel postsinaps meningkat. 
Masuknya Ca2+ ini dapat mengaktivasi berbagai efektor 
jalur intraseluler termasuk neuronal NOS (nitric oxide 
synthase), CaMKI/II (calcium/calmodulin-dependent 
protein kinase I/II), dan ERK (extracellular signal-
regulated kinase)3 serta fosforilasi pada tyrosin NMDAR 
subunit NR2B oleh tyrosin kinase.1,2,10 Fosforilasi 
NMDAR ini juga dapat meningkatkan distribusinya 
dari intrasel ke membran sinaps dan meningkatkan 
kemungkinan pembukaan saluran ion sehingga respon 
yang ditimbulkan terhadap glutamat juga meningkat.2

Gambaran histokimia yang terdapat pada spinal 
cord juga dapat menjelaskan keadaan patologis yang 
terjadi pada susunan saraf pusat. Pada hewan coba yang 
mengalami nyeri neuropati hingga akhir penelitian tanpa 
mendapatkan injeksi MK-801 menunjukkan terjadinya 
peningkatan aktivitas dari neuroglia yang ditandai 
dengan meningkatnya jumlah sel jika dibandingkan 

dengan kelompok sham maupun kelompok yang 
mendapatkan injeksi MK-801, serta terlihat nukleolus 
yang lebih menyolok (prominent). Pada gambar 2 dan 
4 sel glia (astrosit) ditunjukkan dengan penampakan 
yang bulat-oval dengan ukuran kecil, sedikit kromatin, 
serta berinti tunggal atau ganda. Dengan pewarnaan HE 
astrosit yang tampak hanyalah inti selnya saja, sedang 
sel keseluruhan berbentuk bintang.11 Kerusakan saraf 
diketahui dapat mengaktivasi sel-sel glia pada CSDH. Sel 
glia yang teraktivasi dapat dikarakterisasi dari hipertrofi 
sel, proliferasi sel, dan peningkatan regulasi dari molekul 
imunoregulator.12 Pada gambaran histokimia, kondisi 
patologis dari sel glia bisa dilihat dari peningkatan 
ukuran dan jumlahnya, serta ciri-ciri yang lainnya seperti 
sitoplasma yang terlihat mengembang atau inti sel yang 
terlihat mencolok.11

Gambaran patologis lainnya terlihat pada sel 
neuron seperti pada gambar 2 dan 5. Pada penelitian 
ini gambaran yang diperoleh menunjukkan terjadinya 
perbesaran dari nukleolus sehingga inti sel tampak lebih 
hitam. Pada kondisi patologis, neuron menunjukkan 
perubahan yang ditandai dengan berubahnya ukuran, 
bentuk, dan sifat pewarnaan dari perikarion dan nukleus.11 
Selanjutnya, gambaran patologis lain yang tampak yaitu 
pada batas antar sel yang semula terlihat jelas gambaran 
kelompok sham menjadi terlihat kabur pada kelompok 
ligasi kemudian kembali terlihat pada kelompok yang 
mendapatkan injeksi MK-801. Hal ini menunjukkan sel 
yang teraktivasi akibat menerima stimulasi secara terus 
menerus dari saraf perifer yang mengalami kerusakan, 
kemudian sel kembali normal menunjukkan adanya 
blokade yang dilakukan oleh MK-801 sehingga stimulus 
tidak dapat diteruskan.

Pada penelitian ini, senyawa antagonis reseptor 
NMDA yang digunakan adalah MK-801 atau dikenal 
dengan nama Dizocilpine Maleate. Hasil peningkatan 
respon hewan terhadap stimulus yang diberikan ini 
sesungguhnya tidak sesuai dengan yang diharapkan 
karena tidak adanya hubungan yang linear antara 
pemberian dosis dengan respons peningkatan yang 
dihasilkan. Hal ini bertentangan dengan apa yang 
disebutkan pada penelitian yang lain dimana terdapat 
ketergantungan terhadap dosis (dose dependent). Pada 
penelitian tersebut juga disebutkan bahwa MK-801 dapat 
menghambat thermal hyperalgesia dengan ED50 sebesar 
3,2 nmol.13 Adanya penyimpangan ini disebabkan 
kelemahan metode pengujian dengan warm plate ini. 
Perlu diketahui bahwa metode pengujian ini sangat 
tergantung pada pengamatan aktivitas mencit terhadap 
stimulus panas konstan (48±0,5oC) yang direfleksikan 
berupa jilatan pada kaki, tapping, gerakan melompat, 
dan sebagainya. Gerakan ini sangat kompleks dan 
menyebabkan observasi lebih sulit dilakukan.14 Senyawa 
antagonis reseptor NMDA diketahui juga memiliki 
sejumlah efek samping yang serius seperti kerusakan 
sistem memori, efek psikotomimetik, ataksia, dan 
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inkoordinasi motorik1 sehingga pada pemberian MK-801 
dengan dosis yang paling tinggi (20,00 nmol) justru tidak 
memperlihatkan efek penghambatan yang maksimal. 

kesimpulan

Senyawa MK-801 mampu menurunkan nyeri 
neuropati mencit dengan mekanisme hambatan reseptor 
NMDA pada SSP. Efektivitas MK-801 mulai tampak 
pada pemberian dosis 0,01nmol/hari, namun tidak 
didapatkan peningkatan yang linear dengan adanya 
peningkatan dosis yang diberikan. Selain itu, tampak 
sejumlah perubahan morfologi sel pada spinal cord 
khususnya pada bagian white matter dan dorsal horn 
yang terlihat pada penampang melintang jaringan dengan 
pewarnaan HE.
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abstrak

Masalah Gastroenteritis (GE) ialah masalah kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak hanya dilakukan dengan 
pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja, melainkan dengan melakukan pemahaman tentang kebersihan makanan dan 
minuman yang akan dikonsumsi setiap harinya juga menyangkut aspek pengetahuan dan perilaku yang kurang mendukung pola hidup 
sehat. Analisis time series dan proyeksi tentang morbiditas bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan angka kesakitan yang 
terjadi. Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya jumlah penderita GE perbulan rata-rata mencapai 200 pasien. Dengan tingginya jumlah 
pasien GE tersebut, maka akan dilakukan analisis time series pada penderita GE di bagian unit rekam medis rawat inap RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya berdasarkan data bulanan tahun 2011 sampai 2014, dilihat dari kejadian setiap bulannya. Hasil prediksi jumlah 
penderita GE rawat inap bulan Mei 2014 terjadi peningkatan jumlah penderita menjadi 95 penderita; bulan Juni-Agustus terjadi 
penurunan jumlah penderita menjadi 80, 59, dan 16 penderita; September-November terjadi peningkatan menjadi 62, 103, dan 142 
penderita; Mei-November 2014 Laki-laki mengalami peningkatan jumlah penderita pada bulan Mei sebanyak 54 penderita; bulan Juni-
Agustus 2014 mengalami penurunan jumlah penderita menjadi 48, 38, dan 10 penderita; bulan September-November 2014 mengalami 
peningkatan jumlah penderita sebanyak 29, 65, dan 83 penderita sebanyak di RSUD Dr. Soetomo.

Kata kunci: Analisa time series, Gastroenteritis (GE), rekam medis

abstract

Gastroenteritis (GE) problems is a public health problem which able to overcome not only done with medical and health services 
approach alone, but by performing an understanding of food hygiene and beverages to be consumed each day also involves aspects 
of knowledge and behavior which less supportive of a healthy lifestyle. Time series analysis and projections on morbidity can give 
information related to the morbidity that occurs. In RSUD Dr. Soetomo hospital, the number of patients per month on average to 200 
patients. With the high number of GEs patients, then time series analysis will be done to GEs patients in the medical records of inpatient 
unit of RSUD Dr. Soetomo hospital based on monthly data in 2011 to 2014, viewed by the occurrences of this problem each month. The 
predicted results of GEs patients number which are hospitalized in May 2014 increased in the number of patients to 95 patients; In 
June-August decline in the number of patients to 80, 59, and 16 patients; September-November increased to 62, 103, and 142 patients; 
May to November 2014 has increased the number of male patients in May as many as 54 patients; June-August 2014 decreased the 
number of patients to 48, 38, and 10 patients; September-November 2014 increased the number of patients as much as 29, 65, and 83 
patients in RSUD Dr. Soetomo hospital.

Key words: time series analysis, Gastroenteritis (GE), medical record.

pendahuluan

Manusia dapat diartikan sebagai sistem terbuka yang 
merespon terhadap stimulus atau rangsangan baik yang 
bersumber dari lingkungan internal maupun eksternal. 
Proses interaksi ini dikenal sebagai adaptasi untuk 
memelihara kemampuan daya tahan tubuh. Manusia 
memiliki kemampuan beradaptasi baik secara biologis 
maupun psikologis. Tujuan adaptasi biologis adalah 
mempertahankan kelangsungan hidup atau proses internal 
atau proses eksternal agar tetap stabil. Tubuh memiliki 

umpan balik fisiologi dan mekanisme kompensasi yang 
akan membantu proses di dalam tubuh berlangsung 
dengan baik sehingga tercapai fungsi yang optimal. 
Jika kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan 
hilang, maka akan terjadi perubahan-perubahan organ 
tubuh.

Masalah Gastroenteritis (GE) ialah masalah 
kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak 
hanya dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan 
kesehatan saja, melainkan dengan melakukan pemahaman 
tentang kebersihan makanan dan minuman yang akan 
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dikonsumsi setiap harinya juga menyangkut aspek 
pengetahuan dan perilaku yang kurang mendukung pola 
hidup sehat. GE ialah infeksi saluran pencernaan yang 
disebabkan oleh berbagai enterogen termasuk bakteri, 
virus, dan parasit, tidak toleran terhadap makanan tertentu 
atau mencerna toksin yang ditandai dengan muntah-
muntah dan diare yang berakibat kehilangan cairan dan 
elektrolit yang menimbulkan dehidrasi dan gangguan 
keseimbangan elektrolit.

Dari observasi awal yang telah dilakukan pada tangal 
12–16 Maret 2014 khususnya pada bagian Unit Rekam 
Medis Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Dr. Soetomo Surabaya dengan melihat data pelaporan 
bulanan, saat ini jumlah kasus penyakit GE dengan kode 
ICD A09 setiap bulannya selalu berada di urutan pertama 
dalam daftar 10 penyakit terbanyak pasien rawat inap. 

Menurut Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah 
Sakit Di Indonesia, Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia (1997:7), salah satu faktor yang menentukan 
dalam upaya pelayanan kesehatan ialah tertib 
administrasi. Untuk tercapainya tertib administrasi dalam 
rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan adalah 
pengadaan kegiatan rekam medis.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit 
sangat diperlukan adanya penyelenggaraan rekam medis 
yang merupakan salah satu faktor untuk menentukan baik 
dan buruknya pelayanan administrasi yang diberikan.
Tanpa dukungan sistem rekam medis yang baik dan 
benar, pelayanan kesehatan/rumah sakit kurang berhasil 
dalam meningkatan mutu pelayanannya sebagaimana 
yang diharapkan.Untuk menjalankan tugas tersebut perlu 
didukung adanya unit-unit pembantu yang mempunyai 
tugas spesifik, di antaranya ialah unit rekam medis.
Unit rekam medis mempunyai tanggungjawab terhadap 
pengelolahan data pasien menjadi informasi kesehatan 
yang berguna bagi pengambilan keputusan (Savitri, 
2011).

Menurut Keputusan Menkes No.377/Menkes/SK/
III/2007, Rekam medis mempunyai 7 kompetensi 
yang harus dimiliki oleh seorang perekam medis yaitu 
meliputi:

Klasifikasi dan kodifikasi penyakit, masalah-masalah 
yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis
1. Aspek hukum dan etika profesi
2. Manajemen rekam medis dan informatika kesehatan
3. Menjaga mutu rekam medis
4. Statistika kesehatan
5. Manajemen unit kerja rekam medis dan informatika 

kesehatan
6. Kemitran profesi

Dari 7 kompetensi di atas peneliti memfokuskan 
penelitian pada kompetensi ke-5 tentang kemampuan 
statistika kesehatan: “Perekam Medis mampu 
menggunakan statistika kesehatan untuk menghasilkan 
informasi dan perkiraan yang bermutu tinggi sebagai 
dasar perencanaan dan pengambilan keputusan di 

bidang pelayanan kesehatan” Kemampuan tersebut guna 
memberikan informasi kesehatan terhadap masyarakat 
luas juga mampu melakukan analisis data penyakit, 
laporan morbiditas dan mortalitas dalam penyajian data 
berbentuk lisan dan tulisan.

Analisis time series dan proyeksi tentang morbiditas 
bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan angka 
kesakitan yang terjadi. Sesuai dengan kegunaan rekam 
medis melakukan analisis time series dan proyeksi 
morbiditas pada penelitian ini dimanfaatkan data 
sekunder berkas rekam medis jumlah penderita GE rawat 
inap di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dimana data berkas 
rekam medis tersebut telah diolah sendiri oleh pihak 
rumah sakit.

Dalam melakukan analisis time series, perekam 
medis sangat berperan dalam pengolahan data agar 
menghasilkan informasi maupun interpretasi dalam suatu 
perhitungan. Selain itu juga dapat memudahkan petugas 
rekam medis atau petugas rumah sakit lainnya dalam 
melihat jumlah kasus suatu penyakit dan melakukan 
suatu kegiatan peramalan jumlah kasus suatu penyakit 
dimasa yang akan datang khususnya penyakit GE.

RSUD Dr. Soetomo Surabaya merupakan rumah 
sakit pemerintah dengan status tipe A Pendidikan milik 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang merupakan rumah 
sakit rujukan terbesar di Indonesia Timur serta memiliki 
sarana pelayanan kesehatan berupa layanan rawat inap, 
rawat jalan, dan rawat darurat.

Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya jumlah penderita 
GE perbulan rata-rata mencapai 200 pasien. Dengan 
tingginya jumlah pasien GE tersebut, maka akan 
dilakukan analisis time series pada penderita GE di 
bagian unit rekam medis rawat inap RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya berdasarkan data bulanan tahun 2011 sampai 
2014, dilihat dari kejadian setiap bulannya. Untuk analisis 
time series sendiri belum pernah dilakukan di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya, khususnya pada penderita GE di unit 
rekam medis rawat inap.

rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah 
yang diajukan pada penelitian ini ialah “Bagaimana 
memprediksi jumlah penderita GE rawat inap dengan 
analisis time series metode Winter berdasarkan data 
bulanan di SeksiRekam Medis RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya ?”

tujuan

Memprediksi jumlah penderita GE rawat inap pada 
tiga bulan berikutnya berdasarkan data bulanan di 
SeksiRekam Medis dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 
di Rawat Inap RSUD Dr. Soetomo Surabaya dengan 
menggunakan Analisis Time Series Metode Winter.
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kajian pustaka

Menurut Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah 
Sakit Di Indonesia, Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia (1997:6), rekam medis ialah keterangan 
baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, 
anamnesis, penentuan fisik laboratorium, diagnosis 
segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan pada 
pasien, dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat 
jalan, maupun yang mendapat pelayanan gawat darurat.

Menurut PerMenKes RI No.269/MenKes/Per/
III/2008. Kegunaan berkas rekam medis yaitu, sebagai 
berikut.
1. Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan 

pasien.
2. Bahan pembuktian dalam perkara hukum.
3. Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan.
4. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan
5. Bahan untuk menyiapkan statistika kesehatan

Semua bentuk catatan, baik hasil rekapitulasi 
harian, maupun lembaran-lembaran formulir rekam 
medis merupakan bahan yang perlu diolah. Untuk 
selanjutnya dipakai sebagai bahan laporan rumah sakit. 
Sebelum dilakukan pengolahan, berkas-berkas rekam 
medis tersebut diteliti kelengkapannya baik isi maupun 
jumlahnya. Rekapitulasi dari sensus harian diolah untuk 
menyiapkan laporan yang menyangkut kegiatan rumah 
sakit. Formulir-formulir rekam medis diolah untuk 
menyiapkan laporan yang menyangkut morbiditas dan 
mortalitas (DepKes RI, 1993:18).

Analisis

Menurut Patton 1980 (dalam 2000:103) menjelaskan 
bahwa:

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono 2008:244) analisis 
adalah proses mencari dan menyusun secara sistemis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 
dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, 
dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, 
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 
dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 
dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis Time Series (deret waktu)

Perkembangan penderita GE tidak mungkin 
diperhitungkan dan diramalkan berdasarkan renungan 
semata. Hanya dengan pengamatan yang berulang-
ulang perkembangan penderita GE dapat diperhitungkan 
dan diramalkan dengan tepat dan teliti. Peramalan 
juga merupakan alat yang penting dalam pengambilan 
keputusan yang bersifat strategis dan taktis bagi rumah 
sakit. 

Ada 2 hal pokok yang harus diperhatikan dalam 
proses pembuatan peramalan yang akurat dan bermanfaat. 
Pertama ialah pengumpulan data yang relevan berupa 

informasi yang dapat menghasilkan peramalan yang 
akurat. Kedua ialah pemilihan teknik peramalan 
yang tepat yang akan memanfaatkan informasi data 
yang diperoleh seoptimal mungkin (Lincolin Arsyad, 
2009:35).

Menurut Lincolin Arsyad (2009:37), setiap variabel 
yang terdiri dari data yang dikumpulkan, dicatat atau 
diobservasi sepanjang waktu yang berurutan disebut 
data runtut waktu (time series). Analisis runtut waktu 
dilakukan untuk menemukan pola pertumbuhan atau 
perubahan masa lalu, yang dapat digunakan untuk 
memperkirakan pola pada masa yang akan datang. 
Analisis ini cukup penting dalam proses peramalan dan 
membantu mengurangi kesalahan dalam peramalan 
tersebut. Dalam analisis runtut waktu terdapat 4 
komponen yaitu:
a. Trend 
 Trend ialah perkembangan jangka panjang dalam suatu 

runtut waktu yang dapat digambarkan dengan sebuah 
garis lurus atau sebuah kurva kekuatan-kekuatan 
dasar yang menghasilkan atau mempengaruhi trend 
dari suatu seri adalah perubahan populasi, perubahan 
harga, perubahan teknologi, dan peningkatan 
produktivitas. Dalam analisis trend variabel bebasnya 
adalah waktu. Seorang peneliti harus memetakan 
data dalam bentuk aritmatika dan semilogaritma 
sebelum memilih persamaan trend berdasarkan 
bentuk umum dari grafik yang tampak. Jika grafik 
berbentuk garis lurus dalam skala aritmatika, maka 
peneliti akan menggunakan persamaan linier dalam 
analisis datanya. Jika data dinyatakan dalam bentuk 
semilogaritma dan terbentuk grafik dengan garis 
lurus, maka peneliti akan memilih model eksponensial 
dalam datanya. Metode untuk menjelaskan trend 
linier ialah metode kuadrat terkecil.

b. Variasi Siklis
 Komponen siklis ialah suatu seri fluktuasi seperti 

gelombang atau siklus yang mempengaruhi keadaan 
ekonomi selama lebih dari satu tahun. Hal tersebut 
dapat dilihat dari perbedaan antara nilai yang 
diharapkan (trend) dengan nilai yang sebenarnya 
yaitu variasi residual yang berfluktusi sekitar trend. 
Komponen siklis dan tak beraturan dari data runtut 
waktu dapat diidentifikasi dengan cara menghilangkan 
pengaruh trend, metode ini disebut metode residual 
(residual method). Tahap metode residual tergantung 
pada dimulainya menganalisis dengan data tahunan, 
bulanan, atau kuartalan. Jika data yang digunakan 
ialah data bulanan atau kuartalan, maka pengaruh 
trend dan komponen-komponen musiman harus 
dihilangkan. Jika datanya ialah data tahunan, maka 
pengaruh trend yang dihilangkan.

c. Musiman
 Fluktuasi musiman biasanya dijumpai pada data 

yang dikelompokan secara kuartalan, bulanan, atau 
mingguan. Variasi musiman ini menggambarkan pola 
perubahan yang berulang secara teratur dari waktu 
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ke waktu. Komponen musiman runtut waktu diukur 
dalam bentuk angka indeks. Interpretasi angka indeks 
ini, yang mencerminkan besarnya pengaruh musiman 
untuk suatu segmen tahun tertentu, berkaitan 
dengan perbandingan nilai terhitung atau nilai yang 
diharapkan dari segmen tersebut (bulan, kuartal, dan 
sebagainya).

d. Fluktuasi tak beraturan
 Komponen tidak beraturan terbentuk dari fluktuasi-

fluktuasi yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa 
yang tidak terduga seperti perubahan cuaca, 
pemogokan, perang, pemilihan umum, rumor perang, 
dan lain-lain.

Metode Pemulusan Eksponensial (Lincolin Arsyad, 1994)

Pemulusan eksponensial (exponential smoothing) 
ialah suatu prosedur yang mengulang perhitungan secara 
terus-menerus dengan menggunakan data terbaru. Metode 
ini berdasarkan pada perhitungan rata-rata (pemulusan) 
data masa lalu secara eksponensial. Setiap data diberi 
bobot, dimana data yang lebih baru diberi bobot yang 
lebih besar. Bobot yang digunakan ialah α untuk data 
yang paling baru, α (1 - α) digunakan untuk data yang 
agak lama, α (1-α)2 untuk data yang lebih lama lagi, dan 
seterusnya.

Dalam bentuk yang mulus, ramalan yang baru (untuk 
waktu t+1) dapat dianggap sebagai rata-rata yang diberi 
bobot terhadap data terbaru (pada waktu t) dan ramalan 
yang lama (untuk waktu t). bobot α diberikan pada data 
terbaru, dan bobot 1 - α diberikan pada ramalan yang 
lama, dimana 0 <α< 1. Dengan demikian:

Ramalan baru = α x (data baru) + (1 - α) x (ramalan 
yang lama)

Secara matematis, persamaan pemulusan eksponensial 
dapat ditulis:

 Ŷt+1 = αYt + (1 - α) Ŷt

Di mana:
Ŷt+1 = nilai ramalan untuk periode berikutnya
 = konstanta pemulusan (0 <α< 1)
Yt = data baru atau nilai Y yang sebenarnya pada 

periode t
Ŷt = nilai pemulusan yang lama atau rata-rata yang 

dimuluskan hingga periode t-1
Agar α dapat diinterpretasikan dengan lebih baik, 
persamaan pemulusan eksponensial tersebut diuraikan 
sebagai berikut:
 Ŷt+1 = α Yt + (1 - α) Ŷt

  = α Yt + Ŷt - α Ŷt
  = Ŷt + α (Yt- Ŷt)

Secara sederhana pemulusan eksponensial ialah nilai 
ramalan lama (Ŷt) ditambah α (alpha) dikalikan dengan 
tingkat kesalahan (Yt- Ŷt) dari ramalan yang lama.

Konstanta pemulusan α berfungsi sebagai faktor 
penimbang. Jika α mendekati 1, berarti nilai ramalan 

yang baru sudah memasukkan faktor penyesuaian untuk 
setiap tingkat kesalahan yang terjadi pada nilai ramalan 
yang lama. Sebaliknya, bila α mendekati 0, berarti nilai 
ramalan yang baru hampir sama dengan nilai ramalan 
yang lama. Besaran bobot yang dilambangkan dengan α 
merupakan kunci dari analisis. Diperlukan nilai α yang 
kecil, jika menginginkan hasil ramalan yang stabil dan 
variasi random dimuluskan. Dan sebaliknya diperlukan 
nilai α yang besar, jika menginginkan respon yang cepat 
terhadap perubahan-perubahan pola observasi. Metode 
untuk mengestimasi α ialah denngan menggunakan 
prosedur interatif yang meminimumkan mean square 
error (MSE). Pada umumnya peramalan dilakukan 
dengan α yang sama dengan 0,1, 0,2, 0,3, ….. 0,9. Nilai 
α yang menghasilkan tingkat kesalahan yang paling kecil 
ialah yang dipilih dalam peramalan.

Pemulusan Eksponensial untuk Variasi Trend dan 
Musiman

Metode ini merupakan metode yang digunakan 
untuk dalam pemulusan trend dan musiman. Untuk 
meminimumkan MSE, maka teknik Winter yang 
umumnya baik untuk digunakan, dengan pemakaian 
program komputer yang secara otomatis memilih 
konstanta pemulusan yang paling baik, akan semakin 
mengurangi besarnya MSE. Pemulusan eksponensial 
merupakan teknik yang sudah umum dipakai untuk 
peramalan jangka pendek. Keuntungan utamanya ialah 
biaya yang rendah dan kemudahan pemakaiannya. 

Dasar peramalan dalam rata-rata bergerak 
sederhana dan pemulusan eksponensial ialah rata-
rata tertimbang pengukuran-pengukuran masa lalu. 
Dasar pertimbangannya ialah bahwa rata-rata masa lalu 
mengandung informasi mengenai apa yang akan terjadi 
di masa yang akan datang. Karena masa lalu mengandung 
fluktuasi random dan informasi mengenai pola variabel, 
maka diperlukan usaha untuk memuluskan data-data 
tersebut. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa fluktuasi-
fluktuasi ekstrem menyatakan tingkat pengaruh random 
dalam rangkaian data.

Rata-rata bergerak berkaitan dengan penghitungan 
nilai tengah sejumlah nilai suatu variabel. Rata-rata ini 
menjadi random untuk periode berikutnya, kemudian 
proses ini diulang-ulang sampai diperoleh ramalan untuk 
periode yang dikehendaki.

Gastroenteritis (GE)

Pengertian
GE atau diare akut adalah kekerapan dan keenceran 

BAB dimana frekuensinya lebih dari 3 kali perhari dan 
banyaknya lebih dari 200–250 gram (Syaiful Noer, 1996). 
Istilah GE digunakan secara luas untuk menguraikan 
pasien yang mengalami perkembangan diare dan atau 
muntah akut. Istilah ini menjadi acuan bahwa terjadi 
proses inflamasi dalam lambung dan usus.

Menurut Keputusan Menkes RI No.1216/Menkes/
SK/XI/2001 tentang pedoman pemberantasan penyakit 
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diare dinyatakan bahwa penyakit diare masih merupakan 
masalah kesehatan masyarakat Indonesia, baik ditinjau 
dari angka kesakitan dan angka kematian serta Kejadian 
Luar Biasa (KLB) yang ditimbulkan. Penyebab utama 
kematian pada penyakit diare adalah dehidrasi sebagai 
akibat kehilangan cairan dan elektrolitnya melalui 
tinjanya. Di negara berkembang prevalensi yang tinggi 
dari penyakit diare merupakan kombinasi dari sumber 
air yang tercemar, kekurangan protein dan kalori yang 
menyebabkan turunnya daya tahan tubuh.

Faktor Infeksi
Infeksi internal yaitu saluran pencernaan yang 

merupakan penyebab utama diare. Pada saat ini 
telah dapat diidentifikasi tidak kurang dari 25 jenis 
mikroorganisme yang dapat menyebabkan diare pada 
anak dan bayi. Penyebab itu dapat digolongkan lagi 
kedalam penyakit yang ditimbulkan adanya virus, 
bakteri, dan parasit usus. Penyebab utama oleh virus 
yang terutama ialah rotavirus (40-60%) sedangkan virus 
lainnya ialah virus Norwalk, Astrovirus, Calcivirus, 
Coronavirus, Minirotavirus dan virus bulat kecil. Bakteri-
bakteri yang dapat menyebabkan penyakit itu adalah 
Aeromonas hidrophilia, Bacillus cereus, Campylobacter 
jejuni, Clostridium defficile, Clostridium perfringens, 
E. Coli, Plesiomonas, Shigelloides, Salmonella spp, 
Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, dan Yersinia 
enterocolitica, sedangkan penyebab GE (diare akut) oleh 
parasit adalah Balantidium coli, Capillaria philippinensis, 
cryptosporidium, Entamoeba histolitica, Giarsia lamblia, 
Isospora billi, Fasiolopsis buski, Sarcocystis suihominis, 
Strongiloides stercoralis, dan Trichuris trichuria.

Gejala Klinik
Pasien dengan diare akibat infeksi sering mengalami 

nausea, muntah, nyeri perut sampai kejang perut, 
demam dan diare terjadi renjatan hipovolemik harus 
dihindari kekurangan cairan menyebabkan pasien akan 
merasa haus, lidah kering, tulang pipi menonjol, turgor 
kulit menurun, serta suara menjadi serak, gangguan 
biokimiawi seperti asidosis metabolik akan menyebabkan 
frekuensi pernapasan lebih cepat dan dalam (pernapasan 
kusmaul). Bila terjadi renjatan hipovolemik berat maka 
denyut nadi cepat (lebih dari 120 kali/menit) tekanan 
darah menurun tak terukur, pasien gelisah, muka pucat, 
ujung ekstremitas dingin dan kadang sianosis, kekurangan 
kalium dapat menimbulkan aritmia jantung. Perfusi ginjal 
dapat menurun sehingga timbul anuria, sehingga bila 
kekurangan cairan tak segera diatasi dapat timbul penulit 
berupa nekrosis tubular akut.Secara klinis dianggap diare 
karena infeksi akut dibagi menjadi dua golongan pertama, 
kolerifrom, dengan diare yang terutama terdiri atas cairan 
saja.Kedua disentriform, pada saat diare didapatkan 
lendir kental dan kadang-kadang darah.

metode penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka peneliti 
menggunakan metode analisis kuantitatif dengan 
menggunakan teknik statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan 
untuk populasi khususnya pada penderita GE secara 
obyektif. Berdasarkan manfaat dan kegunaan penelitian 
ini termasuk dalam studi evaluatif dengan pendekatan 
retrospektif yaitu dengan melihat laporan statistik bulan 
sebelumnya (Notoatmodjo, 2005:27).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2014, dan 
bertempat di Seksi Rekam Medis RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya.

Populasi dan Sampel 

a. Populasi
 Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian 

yang akan diteliti (Arikunto, 2002:108). Peneliti 
menyimpulkan bahwa populasi dalam penelitian ini 
ialah seluruh data bulanan jumlah penderita GE rawat 
inap di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Tahun 2011-
2014.

b. Sampel 
 Menurut Notoatmodjo (2002:92) sampel merupakan 

sebagian dari keseluruhan obyek yang akan diteliti 
dan dianggap mewakili seluruh populasi. Maka 
sampel yang diambil oleh peneliti ialah data sekunder 
jumlah penderita GE rawat inap di RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya perbulan dari tahun 2011 hingga 
2014.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Penelitian
 Variabel penelitian ialah sesuatu yang digunakan 

sebagai ciri, sifat atau ukuran yang dimiliki dan 
didapatkan oleh satuan penelitian tentang sesuatu 
konsep pengertian tertentu (Notoatmodjo, 2002:70). 
Pada penelitian ini variabel yang akan diteliti ialah 
jumlah penderita GE rawat inap perbulan menurut 
jenis kelamin dan jumlah total penderita GE perbulan.

b. Definisi Operasional Variabel
Jumlah penderita GE rawat inap perbulan menurut 

jenis kelamin yaitu jumlah penderita GE pada tiap 
bulannya berdasarkan jenis kelamin. Jumlah total 
penderita GE rawat inap perbulan ialah total seluruh 
penderita GE rawat inap tiap bulan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi 
tentang data sekunder mengenai hal-hal atau variabel 
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penderita GE. Pada penelitian ini yang diangkat menjadi 
sumber data ialah dengan menggunakan data pasien 
penderita GE rawat inap di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
dengan menggunakan Laporan Bulanan Penderita GE 
Tahun 2011–2014.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan analisis deskriptif 
dalam bentuk tabel dan diagram. Analisis lebih lanjut 
menggunakan Pemulusan Eksponensial untuk Variasi 
Trend dan Musiman untuk melihat pola kejadian dan 
memprediksi jumlah penderita GE rawat inap pada 
bulan berikutnya. Metode ini merupakan metode 
yang digunakan dalam pemulusan trend dan musiman. 
Terdapat empat persamaan yang digunakan dalam model 
Winter ialah sebagai berikut:
1. Pemulusan Eksponensial

At =  α
Yt = (1-α) (At-1 + Tt
St-L

2. Estimasi Trend

Tt =  γ (At–At-1) + (1-γ)Tt-1

3. Estimasi Musiman

St =  δ
Yt

(1-δ) St-L

At

4. Ramalan pada periode p di masa datang

Ŷt-p = (At + p Tt) St-L+p

At = nilai pemulusan yang baru
 = konstanta pemulusan untuk data (0 ≤ α ≤ 1)
Yt = data yang baru atau yang sebenarnya pada periode t
 = konstanta pemulusan untuk estimasi trend 

(0 ≤ γ ≤ 1)
 = konstanta pemulusan untuk estimasi musiman 

(0 ≤ δ ≤ 1)
Tt = estimasi trend
St = estimasi musiman
p = periode yang diramalkan
L = panjangnya musim
Ŷt+p = ramalan pada periode p
(Lincolin Arsyad, 2009) 

hasil penelitian dan pembahasan

Hasil Penelitian

Profil Rumah sakit
Di RSUD Dr. Soetomo kasus GE mengalami 

peningkatan jumlah penderita di bulan-bulan tertentu dari 
tahun 2011-2014. Pada awal tahun 2011 penderita GE 
sebanyak 106, kemudian mengalami peningkatan pada 

4 bulan berikutnya sebanyak 126 dan menurun secara 
terus menerus sampai bulan ke 8 menjadi sebanyak 46 
penderita dan kemudian mengalami peningkatan hingga 
akhir tahun menjadi 118 penderita. Tahun 2012 jumlah 
penderita GE terbanyak terjadi pada bulan oktober 
dan jumlah paling sedikit terjadi pada bulan agustus. 
Demikian pula pada tahun 2013 jumlah penderita GE 
terbanyak terjadi pada bulan januari dan yang terendah 
jumlahnya terjadi pada bulan juli. Tahun 2014 hinga 
bulan april, jumlah penderita terbanyak terjadi pada bulan 
januari dan terendah pada bulan februari.

Dari jumlah berdasarkan jenis kelamin, laki-laki lebih 
banyak jumlahnya dibandingkan perempuan. Dari tahun 
2011 hingga april 2014 jenis kelamin laki-laki lebih 
mendominasi dengan selisih 269 dari jumlah penderita 
perempuan.

Kejadian tinggi dan rendahnya jumlah penderita GE 
juka dilihat dari data-data tahun 2011–2014 dipengaruhi 
oleh adanya faktor musiman, karena tingginya jumlah 
penderita terjadi pada bulan-bulan tertentu dan kemudian 
turun di bulan-bulan tertentu berikutnya.

Turunnya jumlah penderita bisa terjadi karena adanya 
program penyuluhan kesehatan pemerintah melalui 
rumah sakit maupun puskesmas tentang penyakit GE, 
memberikan penyukuhan tentang kebersihan lingkungan, 
kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi 
setiap harinya.

Kasus Gastroenteritis

Diawal tahun 2014 kasus GE mengalami peningkatan 
jumlah penderita dari bulan ke bulan seiring bergantinya 
musim kemarau ke musim hujan. Jumlah kasus GE di 
RSUD Dr. Soetomo menigkat dari 61 pasien pada April 
2013 menjadi 95 pasien pada April 2014, sehingga 
jumlah penderita diare mengalami peningkatan persen. 
Dari hasil pengamatan, kasus GE selalu berada pada 
urutan pertama dalam daftar 10 penyakit terbanayak di 
RSUD Dr. Soetomo untuk bulan Januari hingga Maret 
2014. Peningkatan jumlah penderita tersebut lebih sering 
terjadi karena datangnya musim penghujan menjadi 
penyebab mewabahnya berbagai penyakit, sebagai 
akibat kurangnya kebersihan makanan dan lingkungan. 
Salah satunya adalah merebaknya penyakit diare 
(Gastroenteritis) dan muntaber.

Dalam upaya mengurangi banyaknya jumlah penderita 
GE di Surabaya, diadakan penyuluhan tentang kebersihan 
makanan, kebersihan individu, sanitasi lingkungan dan 
air yang baik, serta vaksinasi. Kebersihan individu bisa 
dimulai dengan mencuci tangan sebelum makan dan 
memasak makanan sampai matang.

Analisis Time Series

Tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada bab 
1 sebelumnya yaitu untuk mengetahui pola jumlah dan 
memprediksi jumlah penderita GE rawat inap pada bulan 
berikutnya di RSUD Dr. Soetomo yang menggunakan 
metode analisis kantitatif dengan menggunakan statistik 
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inferensial untuk meneliti data sekunder dari penderita 
GE rawat inap RSUD Dr. Soetomo, di mana data 
tersebut digunakan untuk memprediksi jumlah penderita 
GE beberapa bulan berikutnya, juga untuk acuan pihak 
manajemen dalam melakukan upaya perencanaan 
terhadap kasus GE di RSUD Dr. Soetomo. Penelitian ini 
enggunakan pendekatan retrospektif yaitu dengan melihat 
laporan statistik bulan sebelumnya, untuk mengevaluasi 
dan menerapkan jumlah tersebut ke dalam model Winter 
method.

Dengan mencoba memasukkan angka konstanta 
pemulusan yang berkisar antara 0 ≤ 1 untuk α, γ, dan δ 
tersebut memengaruhi angka kesalahan dalam peramalan 
yang akan dilakukan. Dalam perhitungan untuk 
memproyeksi jumlah penderita pada bulan berikutnya, 
peneliti menggunakan konstanta pemulusan α = 0,9, 
γ=0,3, δ = 0,9 untuk memperkecil angka kesalahan dalam 
peramalan.

Lokasi penelitian ini adalah bagian unit rekam medis 
rawat Inap RSUD Dr. Soetomo. Data diambil dari seluruh 
jumlah penderita GE rawat inap di RSUD Dr. Soetomo 
dari bulan Januari 2011–April 2014. Berdasarkan 
penelitian hasil data mengenai data penderita GE rawat 
inap RSUD Dr. Soetomo diperoleh data sebagai berikut:

Analisis data time series jumlah penderita GE rawat inap 
berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.1 Jumlah Penderita GE Rawat Inap RSUD Dr. 
SoetomoBerdasarkan Jenis KelaminJanuari 
Tahun 2011–April 2014

Bulan
2011 2012 2013 2014

L P L P L P L P
Januari 53 53 51 42 73 67 39 38
Februari 51 56 59 57 59 57 33 27
Maret 52 53 56 50 62 37 30 35
April 42 44 22 18 31 30 42 27
Mei 70 56 68 58 54 53   
Juni 50 47 76 64 40 50   
Juli 44 48 64 32 41 31   
Agustus 22 24 26 26 47 34   
September 31 29 37 39 68 47   
Oktober 68 64 79 66 73 60   
November 67 65 78 58 73 57   
Desember 55 63 57 57 44 28   
Total 1207 1240 1216 271

Sumber: Data Unit Rekam Medis Rawat Inap Tahun 2011-2014

Data yang diperoleh pada waktu penelitian adalah 
3 tahun mulai tahun 2011-2014. Jumlah penderita GE 
rawat inap RSUD Dr. Soetomo banyak terjadi pada 
jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 2087 penderita, 
sedangkan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 1847 
penderita.

Pada masing-masing bulan di tiap tahunnya jumlah 
penderita GE mengalami perubahan jumlah secara tidak 
teratur, maka dalam perhitungan untuk memproyeksi 

jumlah penderita GE pada bulan berikutnya peneliti 
menggunakan analisis time series dalam model Winter 
method.

Untuk perhitungan dalam memprediksi jumlah 
penderita GE rawat inap berdasarkan jenis kelamin, 
peneliti menghitung dari masing-masing jenis kelamin 
yaitu laki-laki dan perempuan.

Penderita GE laki-laki
Distribusi penderita GEdi Instalasi Rawat Inap RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya berdasarkan Jenis Kelamin Laki-
laki pada bulan Januari 2011–April 2014 tampak pada 
tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah Penderita GE Rawat Inap RSUD Dr. 
SoetomoBerdasarkan Jenis Kelamin Laki-
lakiJanuari 2011–April 2014

Bulan 2011 2012 2013 2014
Januari 53 51 73 39
Februari 51 59 59 33
Maret 52 56 62 30
April 42 22 31 42
Mei 70 68 54  
Juni 50 76 40  
Juli 44 64 41  
Agustus 22 26 47  
September 31 37 68  
Oktober 68 79 73  
November 67 78 73  
Desember 55 57 44  
Total 605 673 665 144

Sumber: Data Unit Rekam Medis Rawat Ina p Tahun 2011 - 2014

Untuk mengetahui analisa pola data pasien berjenis 
kelamin laki-laki menggunakan autocorrelation function, 
diketahui bahwa ada unsur musiman. Hal ini tampak 
pada adanya garis ke bawah dan pada titik berikutnya ke 
bawah lagi.

Grafik 4.2 Hasil autocorrelation function untuk Data Penderita 
GE Rawat Inap RSUD Dr. SoetomoBerdasarkan 
Jenis Kelamin Laki-lakiJanuari 2011–April 2014
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Dari gambar 4.2 dan tabel 4.2 di atas dapat dilihat 
secara rinci jumlah penderita GE pada tiap bulannya 
berubah secara tidak teratur, maka perhitungan untuk 
memproyeksi jumlah penderita GE pada bulan berikutnya 
peneliti menggunakan analisis time series dengan model 
Winter method.

Dari hasil pemulusan tersebut berhasil meminimalisasi 
kesalahan dalam peramalan. Dengan rincian penjelasan 
seperti dalam gambar berikut:

Grafik 4.2 Hasil Pemulusan Jumlah Penderita GEBerdasarkan 
Jenis Kelamin Laki-lakiRawat InapRSUD Dr. 
Soetomo Januari 2011–April 2014

Penderita GE perempuan
Distribusi penderita GE di Instalasi Rawat Inap 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya berdasarkan Jenis Kelamin 
Perempuan pada bulan Januari 2011–April 2014 tampak 
pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Jumlah Penderita GE Rawat Inap RSUD 
Dr. Soetomo Berdasarkan Jenis Kelamin 
Perempuan Bulan Januari 2011 – April 2014

Bulan 2011 2012 2013 2014
Januari 53 42 67 38
Februari 56 57 57 27
Maret 53 50 37 35
April 44 18 30 27
Mei 56 58 53  
Juni 47 64 50  
Juli 48 32 31  
Agustus 24 26 34  
September 29 39 47  
Oktober 64 66 60  
November 65 58 57  
Desember 63 57 28  
Total 602 567 551 127

Sumber: Data Unit Rekam Medis Rawat Inap Tahun 2011-2014

Untuk mengetahui analisa pola data pasien berjenis 
kelamin Perempuan menggunakan autocorrelation 
function, diketahui bahwa ada unsur musiman. Hal 

ini tampak pada adanya garis kebawah dan pada titik 
berikutnya kebawah lagi.

Dari gambar 4.2 dan tabel 4.2 di atas dapat dilihat 
secara rinci jumlah penderita GE pada tiap bulannya 
berubah secara tidak teratur, maka perhitungan untuk 
memproyeksi jumlah penderita GE pada bulan berikutnya 
peneliti menggunakan analisis time series dengan model 
Winter method.

Dari hasil pemulusan tersebut berhasil meminimalisasi 
kesalahan dalam peramalan. Dengan rincian penjelasan 
seperti dalam gambar berikut:

Grafik 4.4 Hasil Pemulusan Dengan Metode WinterUntuk 
Data Penderita GE Rawat Inap RSUD Dr. Soetomo 
Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan 

Analisis time series total jumlah penderita GE rawat inap

Distribusi penderita GE di Instalasi Rawat Inap RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya pada bulan Januari 2011–April 
2014 tampak pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4.8 Jumlah Penderita GE Rawat Inap RSUD Dr. 
Soetomo Januari 2011–April 2014

Bulan 2011 2012 2013 2014
Januari 106 93 140 77
Februari 107 116 116 60
Maret 105 106 99 65
April 86 40 61 69
Mei 126 126 107  
Juni 97 140 90  
Juli 92 96 72  
Agustus 46 52 81  
September 60 76 115  
Oktober 132 145 133  
November 132 136 130  
Desember 118 114 72  
Total 1207 1240 1216 271

Sumber: Data Unit Rekam Medis Rawat Inap Tahun 2011-2014

Untuk mengetahui analisa pola data pasien 
menggunakan autocorrelation function, diketahui bahwa 
ada unsur musiman. Hal ini tampak pada adanya garis ke 
bawah dan pada titik berikutnya kebawah lagi.

.

Dari gambar 4.2 dan tabel 4.2 di atas dapat dilihat 
secara rinci jumlah penderita GE pada tiap bulannya 
berubah secara tidak teratur, maka perhitungan untuk 
memproyeksi jumlah penderita GE pada bulan berikutnya 
peneliti menggunakan analisis time series dengan model 
Winter method.

Dari hasil pemulusan tersebut berhasil meminimalisasi 
kesalahan dalam peramalan. Dengan rincian penjelasan 
seperti dalam gambar berikut:

Grafik 4.6 Jumlah penderita GE rawat inap RSUD Dr. 
SoetomoJanuari 2011–April 2014

Untuk lebih jelasnya, data dalam bentuk grafik 
diatas dapat dilihat pada setiap titik ordinatnya yang 
menunjukkan letak daripada kasus penderita GE disetiap 
bulannya. Didalam rangkaian data diatas terdapat 
suatu pola musiman, untuk mengurangi kesalahan 
dalam peramalan yang akan dilakukan maka peneliti 
menggunakan metode pemulusan eksponensial untuk 
musiman, karena data tersebut membentuk pola dalam 
model Winter method. Dengan menggunakan beberapa 
persamaan untuk mengestimasi adanya pengaruh faktor 
musim dan kemudian dihitung dengan rumus estimasi 
musiman, supaya dapat dihitung rata-ratanya dengan 
indek musiman yang dihaluskan.

Grafik 4.7 Hasil Pemulusan Jumlah Penderita GE Rawat 
InapRSUD Dr. Soetomo Januari 2011–April 
2014
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Hasil Peramalan dengan parameter alpha (α) 0,4; beta 
(β) 0,3 dan gamma 0,3. Dengan tingkat kesalahan 40.367 
MAPE; 16.440 MAD; dan 435.147 MSD.

Grafik 4.7 Hasil Pemulusan Jumlah Penderita GE Rawat 
InapRSUD Dr. Soetomo Januari 2011 – April 
2014

Hasil Peramalan dengan parameter alpha (α) 0,2; beta 
(β) 0,2 dan gamma 0,2. Dengan tingkat kesalahan 38.82 
MAPE; 28.19 MAD; dan 1289.89 MSD.

Periode Data Prediksi Residual
Ramalan untuk 3 
periode kedepan

1 106 108,2973658 -2,29736582 95,79077302
2 107 107,417967 -0,417966958 97,61342014
3 105 95,27190907 9,728090931 97,30752931
4 86 91,21467559 -5,214675593
5 126 89,1950056 36,8049944
6 97 88,10123508 8,898764916
7 92 83,23432785 8,765672149
8 46 92,05170745 -46,05170745
9 60 70,49232838 -10,49232838

10 132 60,59969196 71,40030804
11 132 72,96893877 59,03106123
12 118 82,7041979 35,2958021
13 93 103,9507931 -10,95079309
14 116 100,0446849 15,95531513
15 106 98,09877591 7,901224094
16 40 107,2461593 -67,24615933
17 126 94,41408736 31,58591264
18 140 93,56957709 46,43042291
19 96 97,16172396 -1,161723959
20 52 119,3670564 -67,36705645

PeriodeData Prediksi Residual Ramalan untuk 3 
periode kedepan

21 76 99,80711919 -23,80711919
22 145 80,69774817 64,30225183
23 136 103,2273232 32,77267676
24 114 113,9783119 0,021688078
25 140 116,5255968 23,47440324
26 116 128,4029589 -12,4029589
27 99 125,006145 -26,006145
28 61 125,538285 -64,53828502
29 107 110,1506751 -3,150675118
30 90 103,414949 -13,41494902
31 72 96,56801596 -24,56801596
32 81 96,41584379 -15,41584379
33 115 84,45452425 30,54547575
34 133 84,48147669 48,51852331
35 130 103,75365 26,24635
36 72 111,8752694 -39,87526941
37 77 101,2656919 -24,26569192
38 60 100,359381 -40,35938096
39 65 81,96395084 -16,96395084
40 69 75,21252989 -6,212529888
41 95 71,96950197 23,03049803
42 80 70,32300033 9,676999672
43 59 71,57586636 -12,57586636
44 16 72,03964167 -56,03964167
45 62 51,66534691 10,33465309
46 103 47,95154402 55,04845598
47 142 54,29257826 87,70742174
48 101 82,29302296 18,70697704

pembahasan

Memprediksi jumlah penderita GE rawat inap pada 
tiga bulan berikutnya berdasarkan data bulanan di Seksi 
Rekam Medis dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 
di Rawat Inap RSUD Dr. Soetomo Surabaya dengan 
menggunakan Analisis Time Series Metode Winter.
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Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat diketahui 
bahwa jumlah penderita GE rawat inap RSUD Dr. 
Soetomo pada tahun 2011–2014 menunjukkan adanya 
peningkatan dan penurunan, hal ini dapat dilihat pada 
setiap grafik untuk setiap variabelnya dan dengan 
menggunakan analisis time series diprediksikan untuk 
3 bulan berikutnya jumlah penderita GE mengalami 
peningkatan pada bulan Mei dan menurun pada Juni, Juli, 
dan Agustus 2014 dan mulai meningkat lagi pada bulan 
September, Oktober, dan November 2014 yang dpat 
dilihat pada grafik 4,8.

Analisis jumlah penderita GE berdasarkan jenis 
kelamin menunjukkan bahwa jumlah penderita GE jenis 
kelamin laki-laki lebih banyak dari pada jenis kelamin 
perempuan yang dapat dilihat pada grafik 4.1. dengan 
menggunakan analisis time series didapatkan rata-rata 
jumlah prediksi 3 bulan ke depan, yaitu jenis kelamin 
laki-laki dan jenis kelamin perempuan mengalami 
penigkatan jumlah penderita GE pada bulan Mei, dan 
mengalami penurunan dari bulan Juni, Juli, Agustus dan 
meningkat pada bulan September, Oktober, dan Desember 
2014 hal ini dapat dilihat pada grafik 4.3 dan 4.5.

Perhitungan penderita GE berdasarkan jenis kelamin 
di RSUD Dr. Soetomo, untuk jenis kelamin laki-laki dan 
jenis perempuan sama-sama analisis time series dengan 
model Winter Method. Dari jenis kelamin laki-laki 
mengalami penurunan dan peningkatan jumlah penderita 
GE, begitu juga jenis kelamin perempuan mengalami 
peningkatan dan penurunan jumlah penderitaGE.

Dilihat dari total penderita GE perbulan data bulanan 
di RSUD Dr. Soetomo dari bulan Januari 2011–April 
2014 mengalami peningkatan dan penurunan yang dpaat 
dilihat pada grafik 4.6, sedangkan untuk bulan Mei 
mengalami penurunan dan untuk bulan Juni-November 
tahun 2014 akan diprediksi rata-rata jumlah penderita GE 
akan mengalami peningkatan dapat dilihat pada grafik 
4.8.

Hasil Peramalan jumlah penderita dengan berjenis 
kelamin perempuan dengan parameter alpha (α) 0,4; beta 
(β) 0,3 dan gamma 0,3. Dengan tingkat kesalahan 40.367 
MAPE; 16.440 MAD; dan 435.147 MSD.

Hasil Peramalan jumlah penderita dengan berjenis 
kelamin laki-laki dengan parameter alpha (α) 0,2; beta 
(β) 0,2 dan gamma 0,2. Dengan tingkat kesalahan 38.82 
MAPE; 28.19 MAD; dan 1289.89 MSD.

Peningkatan jumlah penderita GE terjadi karena faktor 
musim dan kurang adanya program penyuluhan kesehatan 
pemerintah melalui rumah sakit maupun puskesmas 
tentang GE, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam 
menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan makanan dan 
minuman yang dikonsumsi setiap harinya, juga kesadaran 
dalam menerapkan pola hidup sehat.

penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan analisis 
time series dengan menggunakan metode Winterdapat 
disimpulkan bahwa:
1. Jumlah penderita GE di RSUD DR. Soetomo 

tahun 2011-2014 berdasarkan jenis kelamin lebih 
didominasi oleh laki-laki daripada perempuan. Tahun 
2011-2014 jumlah penderita sering meningkat pada 
bulan September, Oktober, dan November. Pada 
tahun 2014 peningkatan jumlah penderita terjadi di 
bulan September, terjadinya peningkatan tersebut 
dikarenakan adanya faktor musiman. Jumlah 
penderita tahun 2011 paling banyak terjadi bulan 
Oktober sebanyak 132 dan yang paling sedikit pada 
bulan Agustus sebanyak 46, tahun 2012 jumlah 
terbanyak terjadi pada bulan Oktober sebanyak 145, 
paling sedikit pada bulan April sebanyak 40, tahun 
2013 paling banyak terjadi di bulan Januari sebanyak 
140 dan yang paling sedikit sebanyak 61 di bulan 
April, dan untuk tahun 2014 kasus terbanyak terjadi 
pada bulan Januari sebanyak 77 kasus.

2. Prediksi jumlah penderita GE rawat inap bulan Mei-
November
a. Hasil prediksi jumlah penderita GE rawat inap 

bulan Mei 2014 terjadi peningkatan jumlah 
penderita menjadi 95 penderita di RSUD Dr. 
Soetomo.

b. Hasil prediksi jumlah penderita GE rawat inap 
bulan Juni-Agustus terjadi penurunan jumlah 
penderita menjadi 80, 59, dan 16 penderita di 
RSUD Dr. Soetomo.

c. Hasil prediksi jumlah penderita GE rawat inap 
bulan September-November terjadi peningkatan 
menjadi 62, 103, dan 142 penderita di RSUD DR. 
Soetomo.

d. Hasil prediksi jumlah penderita GE rawat 
inap berdasarkan jenis kelamin pada bulan 
Mei-November 2014. Laki-laki mengalami 
peningkatan jumlah penderita pada bulan Mei 
sebanyak 54 penderita. Pada bulan Juni-Agustus 
2014 mengalami penurunan jumlah penderita 
menjadi 48, 38, dan 10 penderita. Dan pada 
bulan September-November 2014 mengalami 
peningkatan jumlah penederita sebanyak 29, 65, 
dan 83 penderita sebanyak di RSUD Dr. Soetomo.

e. Hasil prediksi jumlah penderita GE rawat 
inap berdasarkan jenis kelamin pada bulan 
Mei-November 2014. Perempuan mengalami 
peningkatan jumlah penderita pada bulan Mei 
sebanyak 41 penderita. Pada bulan Juni-Agustus 
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2014 mengalami penurunan jumlah penderita 
menjadi 32, 21, dan 6 penderita. Dan pada 
bulan September-November 2014 mengalami 
peningkatan jumlah penederita sebanyak 33, 38, 
dan 59 penderita sebanyak di RSUD Dr. Soetomo.

Implikasi dan Saran

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini memiliki:
a. Kekuatan: Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

upaya perencanaan manajemen RSUD Dr. Soetomo.
b. Kelemahan: Hasil penelitian ini tidak dapat digunakan 

sebagai acuan dalam jangka waktu panjang karena 
perlu diadakan evaluasi model Winter pada penderita 
GE.

c. Tantangan: Dalam penelitian ini perlu diadakan 
evaluasi secara bertahap dengan menambah variabel-
variabel penelitian sehingga hasil yang didapatkan 
agar lebih baik.

d. Peluang: berdasarkan pengembangan variabel 
penelitian yang baik dapat dilakukan penelitian yang 
lebih baik lagi.

Saran

a. Hasil prediksi rata jumlah penderita GE dapat 
dijadikan upaya perencanaan untuk manajemen 
RSUD Dr. Soetomo di masa mendatang.

b. Melakukan evaluasi dari model Winter Method secara 
bertahap guna peningkatan kinerja di RSUD Dr. 
Soetomo.

c. Dengan adanya penambahan data per periode 
diharapkan pihak manajemen rumah sakit melakukan 
evaluasi secara rutin menggunakan metode yang 
sesuai berdasarkan pola data.
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Hubungan Status Gizi Balita dengan Perkembangan Balita di 
Posyandu Dusun Samben Kabupaten Lamongan

(Connecting the Nutritional Status of Children with Children Development in 
Posyandu Samben Hamlet Lamongan Sub Province)

Lida Khalimatus Sa’diya
*STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto

abstrak

Hasil pemantauan status gizi balita, yang dilakukan dinas kesehatan bahwa status gizi nasional gizi buruk 8,7%, sedangkan gizi 
kurang 27%, status gizi digunakan untuk mengetahui kesehatan balita termasuk perkembangan. Tujuan penelitian adalah mengetahui 
hubungan status gizi balita dengan perkembangan balita di Posyandu Dusun Samben Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame 
Kabupaten Lamongan. Desain penelitian analitik dengan pendekatan cros sectional. Populasinya semua balita yang hadir pada saat 
posyandu di Dusun Samben Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan yang keseluruhan berjumlah 48 balita 
hingga didapatkan sampel sebanyak 29 balita yang diambil dengan purposive sampling. Variabel independentnya status gizi balita dan 
variabel dependentnya perkembangan balita. Data diambil dengan menggunakan observasi pada saat posyandu. Setelah terkumpul 
dilakukan pengolahan data dan dilanjutkan dengan uji statistik spearman′s Rho Test dengan bantuan SPSS versi 17.0. Hasil penelitian 
menunjukan p (0,009) < α (0,05), sehingga Ho di tolak artinya terdapat hubungan status gizi balita dengan perkembangan balita, 
dengan r = 0,479 yang menunjukan hubungan yang kuat. Responden dianggap sudah cukup mampu dalam mengatur menu makanan 
yang sesuai kebutuhan balita. Sehingga ibu dapat memenuhi kebutuhan gizi pada balita dengan baik sehingga status gizinya menjadi 
baik. 

Kata kunci: Gizi, Balita, Perkembangan balita

abstract

Monitoring of nutritional status of children, the health department that conducted the national nutrition malnutrition 8.7%, while 
27% malnutrition, nutritional status is used to determine the health of infants, including developmental. The research objective was to 
determine the relationship with the nutritional status of children under five in IHC development Hamlet Village Samben Kedungkumpul 
Sukorame Lamongan district. Research design cros sectional analytic approach. Population of all infants who were present at the time 
posyandu at Hamlet Village Samben Kedungkumpul Sukorame Lamongan district that a total of 48 toddlers to obtain a sample of 29 
infants who were taken by purposive sampling. Independentnya variable nutritional status of children and childhood development 
dependentnya variables. Data retrieved using observations at posyandu. Having collected data processing and statistical tests followed 
by Spearman’s Rho Test with SPSS version 17.0. The results showed p (0.009) <′ (0.05), so that means there is a reject Ho in relation 
to the development of the nutritional status of children under five, with r = 0.479 which indicates a strong relationship. Respondents 
considered capable enough in regulating food menu toddler needs. So she can meet the nutritional needs of toddlers with good so that 
good nutritional status. 

Key words: Nutrition, Toddler, toddler development

pendahuluan

Status gizi adalah keadaan tubuh sesuai akibat 
konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi 
(Almatsaer, 2005). Status gizi digunakan untuk 
mengetahui kesehatan anak, secara umum status gizi 
dapat dibagi menjadi lima kategori yaitu status gizi lebih, 
status gizi baik, status gizi kurang, status gizi buruk. 
Status gizi balita sangat berpengaruh penting terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan anak, (Supariasa, 2001). 
Tumbuh kembang merupakan sesuatu yang utama, 
hakiki, dan khas (dalam arti yang positif) pada anak. 
Yang dimaksud dengan tumbuh kembang adalah proses 
bertambahnya ukuran atau dimensi akibat bertambah 
banyaknya sel-sel atau bertambah besarnya sel-sel serta 

bertambahnya jaringan intraseluler. Pada kenyataannya 
tumbuh dan kembang tidak dapat dipisahkan satu sama 
lain, proses tumbuh kembang ini berlangsung sejak 
saat pembuahan (konsepsi), sampai akhir masa remaja. 
Tahun-tahun pertama merupakan kurun waktu yang 
sangat penting, perkembangan kecerdasan, keterampilan, 
dan sosial emosi berjalan demikian cepatnya sehingga 
dapatlah dikatakan bahwa keberhasilan tahun-tahun 
pertama untuk sebagian besar menentukan masa depan 
anak tersebut (Andriana, 2010). 

Deteksi dini tumbuh kembang anak adalah 
kegiatan/pemeriksaan untuk menemukan secara dini 
adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita 
dan anak prasekolah. Dengan ditemukan secara dini 
penyimpangan/masalah tumbuh kembang anak, 
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maka intervensi akan lebih mudah dilakukan, tenaga 
kesehatan juga mempunyai waktu dalam membuat 
rencana tindakan/intervensi yang tepat, terutama ketika 
harus melibatkan ibu dan keluarga. Bila penyimpangan 
terlambat diketahui, maka intervensinya akan lebih sulit 
dan ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak 
(Depkes RI, 2010).

Pemantauan pertumbuhan balita dapat dilihat 
dengan KMS yang diberikan di posyandu. Kartu 
menuju sehat balita (KMS) adalah alat sederhana yang 
dapat mendeteksi penyimpangan pertumbuhan anak, 
sekaligus mendeteksi secara dini adanya malnutrisi. 
Penimbangan yang dilakukan secara teratur setiap bulan, 
akan diperoleh grafik berat badan anak. Arah grafik pada 
KMS, dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan dan 
status gizi anak. Untuk menanggulangi masalah gizi, 
pemerintah sudah mengembangkan upaya perbaikan gizi 
keluarga (UPGK). Kegiatan utamanya adalah penyuluhan 
gizi melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat 
yang diintegrasikan dalam kegiatan posyandu dengan 
menggunakan alat pemantauan pertumbuhan yaitu KMS-
balita (Depkes RI, 2010).

Kepala perwakilan UNICEF Indonesia dan Malaysia 
Stepan j woodhouse 2007 mengatakan kondisi anak-anak 
Indonesia rata-rata lebih buruk dibandingkan gizi anak-
anak dunia dan bahkan juga anak- anak Afrika. Dari hasil 
pemantauan status gizi, yang dilakukan dinas kesehatan 
bahwa status gizi nasional gizi buruk 8,7%, sedangkan 
gizi kurang 27%. Prilaku ibu yang baik terhadap KMS 
akan membantu ibu dalam menindak lanjuti gangguan 
tumbuh kembang sehingga anak akan terhindar dari 
kemungkinan kurang gizi sekaligus melakukan tindakkan 
selanjutnya. Di Indonesia, jumlah anak yang kekurangan 
gizi masih cukup banyak. Catatan departemen kesehatan 
Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2008 
setidaknya 18 juta anak berusia kurang dari lima tahun 
(balita) kekurangan gizi. Dari angka itu, sebanyak 5 juta 
anak kekurangan gizi dan 1,7 juta balita terancam gizi 
buruk. Secara umum masalah gizi di Indonesia terutama 
KEP masih lebih tinggi daripada negara ASEAN lainnya.

 Berdasarkan data susenas tahun 2009, hasil 
penimbangan balita di Propinsi Jawa Timur dari 
bulan januari sampai dengan bulan desember terdapat 
sebesar 3,19% balita mengalami BGM. Daerah 
terbanyak ditemukan balita BGM di Jawa Timur adalah 
di Kabupaten Ngawi yaitu sebanyak 7.186 balita, 
diantaranya terdapat di Kecamatan Jogorogo Desa 
Ngampel yaitu sebanyak 4 orang balita BGM dari 
jumlah balita yang terdaftar dan telah mendapat KMS 
di posyandu sebanyak 35 balita dan tingkat pencapaian 
program sebesar 60%. Hasil studi yang dilakukan pada 
saat posyandu tgl 10 Desember 2012 di Dsn. Samben, 
Ds. Kedungkumpul, Kec. Sukorame, Kab. Lamongan 
terdapat 37 balita yang mengikuti posyandu dari jumlah 
keseluruhannya yaitu 48 balita. Dari 37 balita yang 
mempunyai status gizi lebih 18.9% (7 balita), status gizi 

baik 67,5% (25 balita), gizi kurang 8.2% (3 balita), gizi 
buruk/BGM 5.4% (2 balita).

Menurut Dwi (2007) bahwa status gizi balita dapat 
dipengaruhi beberapa faktor diantaranya yaitu kurangnya 
wawasan dan pengetahuan ibu tentang gizi, rendahnya 
tingkat pendidikan ibu juga memberikan andil yang besar 
terhadap kasus gizi buruk yang dijumpai di masyarakat, 
ibu tidak paham pentingnya gizi bagi pertumbuhan dan 
perkembangan balita sehingga penerapan pola makan 
belum sehat dan seimbang. Banyak hal yang menjadi 
sebab sehingga anak-anak indonesia mengalami 
kekurangan gizi. Selain faktor ekonomi, anak tidak 
mendapatkan asupan air susu ibu (ASI) dan gizi sejak 
awal pertumbuhannya. Malnutrisi memang rawan terjadi 
pada balita, padahal efek kekurangan nutrisi berdampak 
ganda. Dalam jangka pendek, berat badan dan tubuh 
balita tak berkembang normal, ini bisa berujung pada 
kematian karena pertumbuhan dan perkembangan 
sangat saling berkaitan antara satu dengan yang lain. 
Dalam jangka panjang, malnutrisi bisa mempengaruhi 
perkembangan otak, Yang berpengaruh pada 
perkembangan bahasa, motorik halus-kasar, emosi dan 
perilaku. selain itu, balita yang kekurangan nutrisi juga 
rentan terhadap berbagai penyakit saat menginjak usia 
remaja atau dewasa (Sudilarasih, 2010).

Untuk mengatasi kasus kekurangan gizi yang dapat 
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan balita 
memerlukan peranan dari keluarga, praktisi kesehatan, 
maupun pemerintah. Pemerintah harus meningkatkan 
kualitas posyandu, jangan hanya sekedar untuk di timbang 
dan divaksinasi, akan tetapi harus diperbaiki dalam 
hal penyuluhan gizi dan khualitas pemberian makanan 
tambahan, pemerintah harus dapat meningkatkan 
kesejahteraan rakyat agar akses pangan tidak terganggu. 
Pada balita yang kemampuannya menyimpang karena 
tidak sesuai dengan umurnya. dapat dilakukan tindakan 
intervensi dini tersebut berupa stimulasi perkembangan 
terarah yang dilakukan secara intensif di rumah selama 
2 minggu, yang diikuti dengan evaluasi hasil intervensi 
stimulasi perkembangan (Depkes RI, 2010).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan merumuskan 
dalam judul:”Hubungan Status Gizi Balita dengan 
Perkembangan Balita Di posyandu Dsn. Samben Ds. 
Kedungkumpul Kec. Sukorame Kab. Lamongan”.

Tujuan penelitian Mengetahui Hubungan Status 
Gizi Balita dengan Perkembangan balita Di posyandu 
Dsn. Samben Ds. Kedungkumpul Kec. Sukorame Kab. 
Lamongan.

materi

Konsep Gizi pada balita

Status gizi adalah ekspresidari keadaan 
kesinambungan dalam bentuk variabel tertentu atau 
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perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel tertentu 
(Waryono, 2001). 

Klasifikasi Status Gizi

Berat badan adalah salah satu parameter yang 
memberikan gambaran masa tubuh. Berdasarkan 
karakteristik berat badan ini maka indeks berat badan 
menurut umur digunakan salah satunya untuk mengukur 
status gizi. (supariasa, 2001). 
Gizi buruk : < -3 SD
Gizi kurang : -3 SD sampai dengan < -2 SD
Gizi baik : -2 SD sampai dengan 2 SD
Gizi lebih : > 2 SD

Aspek-aspek perkembangan yang dipantau

1. Gerak kasar atau motorik kasar adalah aspek yang 
berhubungan dengan kemampuan anak melakukan 
pergerakan atau sikap tubuh yang melibatkan otot-
otot besar seperti duduk, berdiri, dan sebagainya.

2. Gerak halus atau motorik halus adalah aspek yang 
berhubungan dengan kemampuan anak melakukan 
gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu 
dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tapi memerlukan 
koordinasi yang cermat seperti mengamati sesuatu, 
menjepit, menulis dan sebagainya.

3. Kemampuan berbicara dan bahasa adalah aspek yang 
berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan 
respons terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, 
mengikuti perintah dan sebagainya.

4. Sosialisasi dan kemandirian adalah aspek yang 
berhubungan dengan kemampuan mandiri anak 
(makan sendiri, membereskan mainan selesai 
bermain), berpisah dengan ibu/pengasuhan, 
bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya 
dan sebagainya.

metode penelitian

penelitian ini menggunakan penelitian analitik 
korelasional yaitu mengkaji hubungan antar variabel, 
dengan pendekatan Cross-sctional yaitu hanya 
diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan 
terhadap suatu karakter atau variabel subjek pada saat 
pemeriksaan (Notoatmodjo, 2010).

Populasi dalam penelitian ini adalah semua balita 
yang hadir pada saat posyandu di Dusun Samben Desa 
Kedungkumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten 
Lamongan yang keseluruhan berjumlah 48 balita.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan 
pertimbangan tertentu. Sampel adalah sebagian balita 
yang ada pada saat posyandu, yang ada di Dusun Samben 
Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten 
Lamongan yang berjumlah 29 balita.

Dalam penelitian ini variabelnya ada dua yaitu 
variable bebas (Independent variable) adalah status gizi 

balita dan variable terikat (Dependent variable) adalah 
perkembangan balita.

Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini 
dengan menggunakan lembar observasi dilakukan 
untuk mengetahui kedua variabel yaitu status gizi 
balita dan perkembangan balita, data dianalisa dengan 
menggunakan uji statistik spearman Rank. Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan SPSS, dengan α = 0,05. 
Hasil analisa datanya adalah jika ρ < α maka H1 diterima 
dan jika ρ < α artinya ada hubungan status gizi balita 
dengan perkembangan balita di Posyandu Dusun Samben 
Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten 
Lamongan.

hasil penelitian

Data Umum

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur ibu 

No Umur ∑ Prosentase 
1 ≤ 20 tahun 5 17%
2 21-34 tahun 22 76%
3 ≥ 35 tahun 2 7%

Total 29 100%

Sumber: Data Primer Tahun 2013

Berdasarkan tabel 1. bahwa sebagian besar responden 
berumur 21-34 tahun yaitu 22 responden (76%).

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan 
ibu 

No Pendidikan ∑ Prosentase 
1 SD 4 14%
2 SMP 7 24%
3 SMA 16 55%
4 PT 2 7%

Total 29 100%

Sumber: Data Primer Tahun 2013

Berdasarkan tabel 2. dapat diketahui bahwa lebih 
dari setengah responden berpendidikan SMA yaitu 16 
responden (55%).

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan ibu 

No Pekerjaan ∑ Prosentase 
1 IRT 1 59%
2 SWASTA 7 24%
3 WIRASWASTA 3 10%
4 PNS 2 7%

Total 2 100%

Sumber: Data Primer Tahun 2013
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Berdasarkan tabel 3. dapat diketahui bahwa lebih 
dari setengah responden bekerja sebagai IRT yaitu 17 
responden (59%).
Sumber: Data Primer Tahun 2013

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan informasi ibu 

No Informasi ∑ Prosentase 
1 Koran/majalah 3 10%
2 Radio/TV 5 17%
3 Nakes 21 73%

Total 29 100%
Sumber: Data Primer Tahun 2013

Berdasarkan tabel 4. dapat diketahui bahwa sebagian 
besar responden mendapatkan informasi tentang 
pemenuhan gizi balita dari tenaga kesehatan yaitu 21 
responden (73%).

Data Khusus

Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan status gizi 
balita 

No Status gizi ∑ Prosentase 
1 Buruk 1 3,5%
2 Kurang 1 3,5%
3 Baik 20 69%
4 Lebih 7 24%

Total 29 100%

Sumber: Data Primer Tahun 2013

Berdasarkan tabel 5. dapat diketahui bahwa lebih 
dari setengah responden status gizinya baik yaitu 20 
responden (69%).

Tabel 6. Dist r ibus i  Responden Berdasarkan 
perkembangan balita 

No Perkembangan balita ∑ Prosentase 
1 Menyimpang 1 4%
2 Meragukan 5 17%
3 Sesuai 23 79%

Total 29 100%

Sumber: Data Primer Tahun 2013

Berdasarkan tabel 7. dapat diketahui bahwa sebagian 
besar responden mempunyai perkembangan yang sesuai 
yaitu 23 responden (79%).

Tabel 8. Tabulasi silang Hubungan Status Gizi Balita 
dengan Perkembangan Balita 

status gizi 
balita 

perkembangan balita 

S MG MY
∑ %

F % F %  F %

Lebih 7 24 0 0 0 0 7 24%

Baik 16 55,2 4 13,8 0 0 20 69%

Kurang 0 0 1 3,5 0 0 1 3,5%

Buruk 0 0 0 0 1 3,5 1 3,5%

Total 23 70,6 5 17,3 1 3,5 29 100%

Sumber: Data Primer Tahun 2013

Berdasarkan tabel 8. dapat diketahui bahwa dari 29 
responden terdapat 16 balita yang mempunyai status 
gizi baik dan perkembangannya sesuai yaitu (55,2%). 
Berdasarkan hasil SPSS dengan menggunakan uji 
Spearman di dapatkan nilai r = 0,479 yang berarti tingkat 
hubungannya kuat dan nilai p = 0,009, oleh karena p < 
0,05. 

pembahasan

Berdasarkan tabel 8 diatas menunjukkan bahwa lebih 
dari setengah (69%) balita mempunyai status gizi yang 
baik, (24%) status gizi lebih, (3,5%) status gizi kurang, 
(3,5%) status gizi buruk.

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan 
makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses 
digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme 
dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk 
mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi 
normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi 
(Supariasa, 2001).

Status gizi balita dapat dipengaruhi oleh ekonomi, 
lingkungan seperti polusi dan obat-obatan, penyakit yang 
diderita, kesalahan penyusunan makanan, kualitas dan 
kuantitas, kebiasaan makanan yang salah, kemiskinan 
ketidaktahuan tentang gizi serta gangguan pencernaan 
(Waryono, 2001).

Hal ini dipengaruhi oleh sebagian besar (76%) ibu 
responden berumur antara 21-34 tahun serta lebih dari 
sebagian (55%) ibu responden pendidikan terakhirnya 
adalah SMA. Dimana responden dianggap sudah 
cukup mampu dalam mengatur menu makanan yang 
sesuai kebutuhan balita. Sehingga ibu dapat memenuhi 
kebutuhan gizi pada balita dengan baik sehingga status 
gizi balita baik.
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Selain itu status gizi balita banyak yang baik karena 
responden tidak bekerja (sebagai ibu rumah tangga), 
sehingga ibu mempunyai waktu banyak untuk mencari 
informasi tentang gizi balita dari koran/majalah, radio/
TV, dan tenaga kesehatan namun responden sebagian 
besar (73%) mendapatkan informasi dari nakes. Serta 
ibu dapat mengolah bahan-bahan makanan yang bergizi 
untuk di berikan pada balitanya, sehingga kebutuhan 
gizi balita terpenuhi selain itu mungkin karena ibu 
mempunyai banyak waktu luang sehingga dia mempunyai 
ketelatenan, kesabaran, dalam memberikan makanan 
bergizi pada balitanya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Wong, 2001 yang 
menyatakan bahwa periode penting dalam tumbuh 
kembang balita yaitu dalam lima tahun pertama yang 
disebut The Golden Years, dalam usia ini anak mengalami 
kecepatan perkembangan yang menakjubkan. Pada saat 
ini merupakan perkembangan fisik dan kepribadian 
yang besar. Perkembangan balita berlangsung terus-
menerus, balita diusia ini membutuhkan bahasa dan 
hubungan sosial yang lebih luas, mempelajari standar 
peran, memperoleh control dan penguasaan diri, semakin 
menyadari sifat ketergantungan dan kemandirian, dan 
mulai membentuk konsep diri.

Pencapaian perkembangan balita perlu kesiapan 
dan kematangan fisik. Dan hal ini sesuai dengan 
perkembangan usia. makin tinggi usia, maka bayi 
atau anak akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti 
merangkak, berjalan, berlari dan sebagainya. Dengan 
kemampuan kontrol kaki berfungsi secara sempurna 
(Soekirman, 2006).

Makin tinggi usia seseorang makin matang organ-
organ fisiologisnya, namun kematangan ini tidak lepas 
dari faktor nutrisi yang dikonsumsi setiap harinya. Nutrisi 
yang baik yaitu makan-makanan yang mengandung 
gizi, vitamin, protein akan menjamin kesehatan 
seseorang. Bayi maupun anak yang memiliki kondisi 
sehat cenderung memiliki kematangan fisiologisnya 
dibandingkan dengan bayi atau anak yang sakit-sakitan.

 Dari hasil uji Spearman dapat diambil kesimpulan 
bahwa H0 ditolak yang artinya “ada hubungan status gizi 
balita dengan perkembangan balita diPosyandu Dusun 
Samben Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame 
Kabupaten Lamongan ”.

Makanan memegang peranan penting dalam tumbuh 
kembang balita, dimana kebutuhan anak berbeda dengan 
orang dewasa. Makanan bagi balita dibutuhkan juga 
untuk perkembangan, karena untuk melakukan aktivitas 
seperti motorik kasar dalam perkembangan dibutuhkan 
ketersediaan makanan dalam jumlah yang cukup banyak. 
Tengkurap, merangkak, berdiri, berjalan, dan berlari 
melibatkan suatu mekanisme yang mengeluarkan energi 
dalam jumlah yang tinggi. Dengan demikian, balita yang 
menderita kekurangan energi dan protein biasanya selalu 
mengalami perkembangan yang terlambat (Dwi, 2007).

Selain itu nutrisi adalah salah satu komponen 
penting yang menunjang kelangsungan proses tumbuh 
kembang balita. Selama masa tumbuh kembang, 
balita sangat membutuhkan zat gizi seperti protein, 
karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan air. Apabila 
kebutuhan tersebut kurang atau tidak terpenuhi, maka 
proses tumbuh kembang baik motorik halus, motorik 
kasar, perkembangan kognitif dan lain sebagainya akan 
terhambat (Alimul, 2007).

Perkembangan balita di pengaruhi oleh status gizinya. 
Gizi yang baik menyebabkan perkembangan kognitif 
dan kemampuan motorik dirangsang dengan cepat, 
hal ini sebaliknya apabila gizi balita buruk juga dapat 
mempengaruhi perkembangan biasanya selalu mengalami 
perkembangan yang terlambat. 

Simpulan

1. Hasil penelitian dari 29 responden yang mempunyai 
status gizi baik sebanyak 69%

2. Hasil penelitian dari 29 responden perkembangan 
balita yang sesuai/normal sebanyak 79%

3. Hasil uji spearman didapatkan bahwa nilai 
p<0,009 artinya ada hubungan status gizi dengan 
perkembangan balita di Posyandu Dusun Samben 
Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame 
Kabupaten Lamongan.

Saran

Bagi Responden. Menambah informasi yang baru 
tentang gizi seimbang pada balita sehingga ibu dapat 
mempertahankan memberikan gizi yang seimbang pada 
balita dan perkembangan balita tercapai sesuai dengan 
usianya.

Bagi Tenaga Kesehatan. Diharapkan tenaga kesehatan 
lebih banyak memberikan informasi tentang gizi pada 
ibu yang memiliki balita dan melakukan skrining sesuai 
jadwal agar perkembangan balita dapat dipantau dengan 
baik.
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Hubungan Kecemasan dengan Gangguan Pola Tidur pada Pasien 
Pre Operasi Fraktur Femur di RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari 
Kabupaten Mojokerto

(Relations with Anxiety Disorders Sleep Patterns Pre Operation in Patients Femur 
Fracturein Hospital Prof. Dr. Soekandar Mojosari District Mojokerto)

Binarti Dwi Wahyuningsih
Akademi Keperawatan Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto,

abstrak

Penanganan pasien fraktur femur salah satunya dilakukan dengan pembedahan (operasi), sehingga ini merupakan pengalaman 
baru bagi pasien hingga secara psikologis menimbulkan kecemasan. Kecemasan yang berlebihan merupakan masalah, karena 
menimbulkan gangguan pada pola tidur. Metode pengambilan sampel dengan consecutive sampling. Tujuan penelitian mengetahui 
hubungan kecemasan dengan gangguan pola tidur pada pasien pre operasi fraktur femurdi RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojokerto. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan cross sectional study. Populasinya semua pasien pre operasi 
fraktur femur. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dari 15 responden didapatkan sebanyak 12 orang (80%) mengalami kecemasan, 
dan sebanyak 3 orang (20%) tidak mengalami kecemasan,jumlah dan prosentase responden yang mengalami gangguan pola tidur 
sebanyak 11 orang (73%), dan sebanyak 4 orang (27%), tidak mengalami gangguan pola tidur. Hasil penelitian menunjukkan analisa 
hubungan kecemasan dan tingkat gangguan pola tidur dengan uji statistik non parametrik Chi Square pada tingkat kemaknaan α = 0,05 
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan p = 0,009 (< ′ = 0,05). Dapat diketahui bahwa pada pasien pre operasi fraktur 
femur mengalami kecemasan karena merasa khawatir dengan pengalaman yang dianggap mengancam perubahan fisik,perubahan 
perannya dalam hidup,dan kecemasan meningkatkan saraf simpatis sehingga dapat menyebabkan gangguan pada frekuensi tidur.

Kata kunci: Kecemasan, gangguan pola tidur, fraktur femur

abstract

Treatment of femoral fracture patients is one done with surgery, so this is a new experience for the patient to psychological cause 
anxiety. Excessive anxiety is a problem, because the cause disturbances in sleep patterns. Sampling method with consecutive sampling. 
This study aimed to relationship anxiety with the disruption of sleep patterns in patients with preoperative fracture femur in Hospital 
Prof. Dr. Soekandar Mojokerto. This research is correlational with cross sectional study. The population of all patients preoperative 
femoral fracture. The result showed that out of 15 respondents obtained as many as 12 people (80%) experienced anxiety, and as 
many as three people (20%) did not experience anxiety, the number and percentage of respondents who experienced a disruption of 
sleep patterns of 11 people (73%), and as many as 4 people (27%), did not experience a disruption of sleep patterns. The results 
show the relationship of anxiety and the level analysis disruption of sleep patterns with statistical test non parametrik Chi Square at 
significance level α = 0.05 showed a significant correlation with p = 0.009 (<α = 0.05). It is known that in patients with femur fractures 
preoperative anxiety because it was worried about the experiences that are considered threatened physical changes, changes its role in 
life, and anxiety increases sympathetic nerve that can cause interference with the frequency of sleep.

Key words: Anxiety, sleep disorders, fractures of the femur

pendahuluan

Cemas merupakan suatu fenomena yang sering kita 
jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan merupakan 
reaksi emosional terhadap penilaian dari stimulus. Namun 
pada dasarnya cemas yang berlebihan merupakan suatu 
masalah, karena dapat menimbulkan masalah. Masalah 
yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh cemas adalah 
susah untuk berkonsentrasi, menurunnya lapang persepsi, 
kurang perhatian terhadap hal yang kecil atau susah untuk 
memfokuskan fikiran dan gangguan pola tidur (Hawari, 
2001).

Gangguan pola tidur adalah keadaan ketika individu 
mengalami atau berisiko mengalami suatu perubahan 

dalam kuantitas atau kualitas pola istirahatnya yang 
menyebabkan rasa tidak nyaman atau mengganggu gaya 
hidup yang diinginkannya (Carpenito, 2006). Cemas ini 
bisa terjadi pada siapa saja termasuk pada pasien yang 
mengalami perubahan yang terjadi pada kesehatan fisik 
seperti penyakit, kecelakaan dan pasien preoperatif yang 
mengubah pola hidup dan menurunkan perasaan nilai diri 
dapat menimbulkan kecemasan (Perry & Potter, 2005). 
Kondisi cemas akan meningkatkan norepinefrin darah 
melalui sistem saraf simpatis, zat ini akan mempengaruhi 
tahap IV NREM dan REM (Asmadi, 2008). 

Secara nasional, jumlah kendaraan bermotor 
meningkat setiap tahun. Hal tersebut berbanding 
lurus dengan jumlah kecelakaan lalu lintas, menurut 
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data Polantas Nasional, pada 2012 terjadi 117.949 
kecelakaan hampir dua kali lipat dari angka pada 2010, 
yaitu  66.488 (Metrotvnews.com). Penanganan pada 
pasien fraktur femur karena kecelakaan lalu lintas 
adalah pemasanagan traksi kulit untuk mengimobilisai 
fraktur dengan pembedahan (Smeltzer, 2002). Tingkat 
kecemasan sebelum dilakukan operasi adalah kecemasan 
sedang dengan prosentase 53%, dan tingkat kecemasan 
berat dengan prosentase 47%, serta tidak terdapat 
pasien yang mengalami tingkat kecemasan ringan dan 
panik. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan 
di RSUD Prof Dr. Soekandar mojokerto, pada tanggal 
23–27 November 2013 pada pasien preoperasi fraktur 
femur di ruang Kahuripan 4 dari 6 orang mengalami 
gangguan pola tidur karena kecemasan dan semua pasien 
pre operasi fraktur femur mengalami kecemasan karena 
takut operasi tidak dapat berjalan dengan lancar dan 
juga khawatir terjadi perubahan kondisi pada fisiknya. 
Insidensi pasien yang mengalami fraktur di RSUD Prof. 
Dr. Soekandar Mojosari (Januari 2013–September 2013) 
adalah sebanyak 184 kasus. Pada pasien praoperatif 
fraktur, pasien sering merasa sensitif dan khawatir 
mengenai prosedur yang dilakukan dan biasanya 
membutuhkan bantuan dalam menerima perubahan 
citra tubuh, penurunan rasa diri, atau ketidakmampuan 
melakukan kewajiban peran dalam hidupnya. Pada 
keadaan cemas seseorang meningkatkan norepinefrin 
darah melalui sistem saraf simpatis sehingga dapat 
menyebabkan gangguan pada frekuensi tidur (Asmadi, 
2008). Jika seseorang mengalami gangguan dengan pola 
tidurnya, maka tubuh tidak mampu melakukan pemulihan 
untuk mengembalikan stamina tubuh sehingga berada 
dalam kondisi yang optimal (Asmadi, 2008).

materi

Konsep 

Definisi Kecemasan

Kecemasaan adalah keadaan dimana seseorang 
mengalami perasaan gelisah atau cemas dan aktifitas 
sistem syaraf otonom dalam merespon terhadap ancaman 
yang tidak jelas dan tidak spesifik (Carpenito, 2000). 
Kecemasan adalah reaksi terhadap ancaman dari rasa 
sakit maupun dunia luar yang tidak siap ditanggulangi 
dan berfungsi memperingatkan individu akan adanya 
bahaya (Safaria, 2012). Ansietas merupakan emosi yang 
lazim berkaitan dengan stress. Bila ada ansietas, aktivitas 
kehidupan sehari- hari dapat terganggu, misalnya 
gangguan pola tidur dan pola makan serta aktivitas 
berbeda (Smeltzer Suzanne C, 2001).

Konsep Dasar Istirahat dan Tidur

Pengertian Istirahat dan tidur

Istirahat dan tidur merupakan kebutuhan dasar yang 
dibutuhkan oleh semua orang. Untuk dapat berfungsi 
secara normal, maka setiap orang memerlukan istirahat 

dan tidur yang cukup. Pada kondisi istirahat dan tidur, 
tubuh melakukan proses pemulihan untuk mengembalikan 
stamina tubuh hingga berada dalam kondisi yang optimal. 
Setiap individu mempunyai kebutuhan istirahat dan tidur 
yang berbeda

Faktor yang Mempengaruhi Istirahat Tidur

Pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur setiap orang 
berbeda-beda. Ada kebutuhannya terpenuhi dengan baik. 
Ada pula yang mengalami gangguan. Seseorang bisa 
tidur ataupun tidak dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
diantaranya sebagai berikut:
a. Status kesehatan
 Seseorang yang kondisi tubuhnya sehat 

memungkinkan ia dapat tidur dangan nyenyak. Tetapi 
pada orang yang sakit dan rasa nyeri, maka kebutuhan 
istirahat dan tidurnya tidak dapat dipenuhi dengan 
baik sehingga ia tidak dapat tidur dengan nyenyak 
(Asmadi, 2008).

b. Lingkungan
 Lingkungan dapat meningkatkan atau menghalangi 

seseorang untuk tidur. Pada lingkungan yang tenang 
memungkinkan seseorang dapat tidur dengan 
nyenyak. Sebaliknya lingkungan yang ribut, bising, 
dan gaduh akan menghambat seseorang untuk tidur 
(Asmadi, 2008). Lingkungan juga dapat mempegaruhi 
kualitas tidur seseorang baik secara positif maupun 
secara negative.

c. Stres psikologis
 Cemas dan depresi akan menyebabkan gangguan 

pada frekuensi tidur. Kecemasan tentang masalah 
pribadi atau situasi dapat mengganggu tidur. Stres 
emosional menyebabklan seseorang menjadi tegang 
dan seringkali mengarah frustasi apabila tidur. Stres 
juga menyebabkan seseorang mencoba terlalu keras 
untuk tertidur, sering terbangun selama siklus tidur, 
atau terlalu banyak tidur.Hal ini disebabkan karena 
pada kondisi cemas akan meningkatkan norepinefrin 
darah melalui sistem saraf simpatis. Zat ini akan 
mempengaruhi tahap IV NREM dan REM (Asmadi, 
2008).

d. Diet
 Tidur dipengaruhi oleh apa-apa yang kita makan 

dan kita minum. Minuman yang mengandung kafein 
(kopi, teh, kola) membuat tidur menjadi semakin sulit 
untuk beberapa lansia. Pengaruh dari kafein yaitu 
kurang bisa istirahat, bingung, meningkatnya detak 
jantung, menurunnya resistensi vaskuler perifer, dan 
relaksasi otot polos bronkial. Makanan yang juga 
banyak mengandung L-Triptofan seperti keju, susu, 
daging, dan ikan tuna dapat menyebabkan seseorang 
mudah tidur. Sebaliknya, minuman yang mengandung 
kafein maupun alkohol akan mengganggu tidur 
(Asmadi, 2008).

e. Gaya hidup
 Kelelahan dapat mempengaruhi pola tidur seseorang. 

Kelelahan tingat menengah orang dapat tidur dengan 
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nyenyak. Sedangkan pada kelelahan yang berlebihan 
akan menyebabkan periode tidur REM lebih pendek 
(Asmadi, 2008).

f. Obat- obatan
 Obat- obatan yang dikonsumsi seseorang ada yang 

berefek menyebabkan tidur, ada pula yang sebaliknya 
mengganggu tidur. Beberapa jenis obat yang dapat 
menimbulkan ganggua tidur antara lain:
•	 Diuretik:	Menyebabkan	insomnia.
•	 Anti	depresan:	Supresi	REM.
•	 Kaffein:	Meningkatkan	saraf	simpatis.
•	 Narkotika:	Mensupresi	REM	(Tarwoto,	2003).

metodologi 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 
penelitian yang bersifat analitik, sedangkan desain 
penelitian yang digunakan adalah cross sectional. 
Populasinya adalah seluruh pasien pre operasi fraktur 
femur dan pengambilan sampel dilakukan dengan 
consecutive sampling sehingga didapatkan jumlah sampel 
yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 15 
responden. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini 
adalah kuesioner. 

hasil penelitian

1.  Data Umum

1.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur

Tabel 1.1 Distribusi responden berdasarkan usia pada 
pasien pre operasi fraktur femur di RSUD 
Prof. Dr. Soekandar Kab.Mojokerto 26 Mei 
sampai 14 Juni 2014.

No. Usia frekuensi Prosentase
1 18- 25 5 33%
2 26-30 3 20%
3 31-40 4 27%
4 > 40 3 20%

Jumlah 15 100%

Dari tabel di atas dapat dilihat karakteristik responden 
berdasarkan usia menunjukkan bahwa, prosentasi pasien 
yang berumur lebih dari 25 tahun (67%) memiliki 
prosentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien 
yang berusia di bawah 25 tahun (33%).

1.2. Distribusi responden berdasarkan jenjang pendidikan. 

Tabel 1.2 Distribusi responden berdasarkan jenjang 
pendidikan pada Pasien pre operasi fraktur 
femur di RSUD Prof. Dr. Soekandar Kab.
Mojokerto 26 Mei sampai 14 Juni 2014.

No Pendidikan frekuensi Prosentasi
1 SD 1 7%
2 SMP 5 33%
3 SMA 9 60%
4 Akademi/PT 0 0%

Jumlah 15 100%

Dari tabel di atas dapat dilihat karakteristik responden 
berdasarkan jenjang pendidikan dapat diketahui bahwa, 
responden yang berpendidikan SMA memiliki prosentasi 
lebih banyak yaitu sebesar (60%).

1.3. Distribusi responden berdasarkan pekerjaan.

Tabel 1.3 Distribusi responden berdasarkan pekerjaan 
pada Pasien pre operasi fraktur femur di RSUD 
Prof. Dr. Soekandar Kab.Mojokerto 26 Mei 
sampai 14 Juni 2014.

No. Pekerjaan Frekuensi prosentase
1 Buruh 1 7%
2 Swasta 9 60%
3 PNS 0 0%
4 Tidak bekerja/Sekolah 5 33%

Jumlah 15 100%

Dari tabel di atas dapat dilihat karakteristik responden 
berdasarkan pekerjaan yang memiliki prosentase 
terbanyak yaitu responden yang bekerja sebagai swasta 
yaitu sebanyak (60%).

2. Data khusus

2.1.Distribusi responden berdasarkan kecemasan

Tabel 2.1 Distribusi data berdasarkan kecemasan Pasien 
pre operasi fraktur femur di RSUD Prof. Dr. 
Soekandar Kab.Mojokerto 26 Mei sampai 14 
Juni 2014.

No Kecemasan Frekuensi Prosentase
1 Cemas 12 80%
2 Tidak cemas 3 20%

Jumlah 15 100%
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Dari tabel di atas dapat dilihat karakteristik responden 
berdasarkan kecemasan dapat diketahui bahwa, pasien 
pre operasi fraktur femur yang mengalami kecemasan 
mempunyai prosentase yang lebih tinggi atau sebanyak 
80%.

2.2 Distribusi responden berdasarkan gangguan pola tidur

Tabel 2.2 Distribusi data berdasarkan gangguan pola 
tidur Pasien pre operasi fraktur femur di RSUD 
Prof. Dr. Soekandar Kab. Mojokerto 26 Mei 
sampai 14 Juni 2014.

No Gangguan pola tidur Frekuensi Prosentase
1 Gangguan tidur 11 73%
2 Tidak gangguan tidur 4 27%

Jumlah 15 100%

Dari tabel di atas dapat dilihat karakteristik responden 
berdasarkan gangguan pola tidur, pada pasien pre operasi 
fraktur femur yang mengalami gangguan pola tidur 
memiliki prosentase terbanyak atau sebanyak 11 (73%).

2.3 Distribusi data berdasarkan hubungan kecemasan 
dengan gangguan pola tidur pada pasien pre operasi fraktur 
femur. 

Tabel 2.3 Tabulasi silang hubungan kecemasan dengan 
gangguan pola tidur pada Pasien pre operasi 
fraktur femur di RSUD Prof. Dr. Soekandar 
Kab.Mojokerto 26 Mei sampai 14 Juni 2014.

Kecemasan

Ganggun pola tidur
Total P 

value
Tidak 

gangguan
gangguan

∑ % ∑ % ∑ %

Tidak cemas 3
100%
75%

0
0%
0%

3 100%
20%

0,009cemas 1
8,3%
25%

11
91,7%
100%

12
100%
80%

Total
4 100% 11 100% 15 100%

26,7% 73,3% 100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, prosentase 
terbanyak terjadi pada pasien cemas yang mengalami 
gangguan pola tidur pre operasi fraktur femur yaitu 
sebanyak 11 orang (73%).

Berdasarkan data tersebut diatas, maka selanjutnya 
dilakukan analisis data dengan menggunakan uji statistik 
non parametrikChi Squaremenggunakan SPSS20pada 
tingkat kemaknaan α = 0,05 didapat nilai pvalue = 0,009 
karena nilai pvalue< 0,05 maka H0 ditolak, yang artinya 
terdapat hubungan signifikan antara kecemasan dengan 
gangguan pola tidur pada pasien pre operasi fraktur 
femur.

pembahasan

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 
dari tanggal 26 Mei sampai 14 Juni 2014 pada 15 
responden, dapat diidentifikasi bahwa pasien pre operasi 
fraktur femur yang mengalami kecemasan mempunyai 
prosentase yang lebih tinggi atau sebanyak 80% (12 
orang). Kecemasan adalah reaksi terhadap ancaman dari 
rasa sakit maupun dunia luar yang tidak siap 

Ditanggulangi dan berfungsi memperingatkan 
individu akan adanya bahaya (Safaria, 2012). Ansietas 
merupakan emosi yang lazim berkaitan dengan stress. 
Bila ada ansietas, aktivitas kehidupan sehari- hari dapat 
terganggu, misalnya gangguan pola tidur dan pola makan 
serta aktivitas berbeda (Smeltzer Suzanne C, 2001).

Berdasarkan tabel 4.5 pada 15 responden, didapatkan 
hasil bahwa responden yang mengalami gangguan pola 
tidur sebanyak 11 orang (73%), dan responden yang 
tidak mengalami gangguan pola tidur sebanyak 4 orang 
(27%).Gangguan pola tidur adalah keadaan ketika 
individu mengalami atau berisiko mengalami suatu 
perubahan dalam kuantitas atau kualitas pola istirahatnya 
yang menyebabkan rasa tidak nyaman atau mengganggu 
gaya hidup yang diinginkannya (Carpenito, 2006). Jika 
seseorang mengalami gangguan dengan pola tidurnya, 
maka tubuh tidak mampu melakukan pemulihan untuk 
mengembalikan stamina tubuh hingga berada dalam 
kondisi yang optimal (Asmadi, 2008).

Berdasarkan distribusi silang hubungan kecemasan 
dengan gangguan pola tidur tabel 4.6 diketahui bahwa, 
pasien cemas yang mengalami gangguan pola tidur 
sebanyak 11 responden (73%), pasien cemas yang tidak 
mengalami gangguan pola tidur sebanyak 1 responden 
(7%), sedangkan pasien tidak cemas yang mengalami 
gangguan pola tidur 0% (tidak ada) dan pasien tidak 
cemas yang tidak mengalami gangguan pola tidur 
sebanyak 3 responden (20%). Cemas dan depresi akan 
menyebabkan gangguan pada frekuensi tidur. Kecemasan 
tentang masalah pribadi atau situasi dapat mengganggu 
tidur. Stres emosional menyebabklan seseorang menjadi 
tegang dan sering kali mengarah frustasi apabila tidur. 
Stres juga menyebabkan seseorang mencoba terlalu 
kerasuntuk tertidur, sering terbangun selama siklus tidur, 
atau terlalu banyak tidur. Hal ini disebabkan karena pada 
kondisi cemas akan meningkatkan norepinefrin darah 
melalui system saraf simpatis. Zat ini akan mempengaruhi 
tahap IV NREM dan REM (Asmadi, 2008).

kesimpulan

Terdapat hubungan signifikan antara kecemasan 
dengan gangguan pola tidur pada pasien pre operasi 
fraktur femur di RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojokerto.
pada tingkat kemaknaan α = 0,05 didapat nilai p = 0,009 
karena nilai p < 0,05 maka H0 ditolak.
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saran

a. Bagi Pasien pre operasi fraktur femur

Bagi pasien yang mengalami kecemasan pre operasi 
fraktur femur diharapkan berusaha mengungkapkan 
segala rasa takut, rasa khawatir yang dialami, karena 
hanya dengan mengungkapkan rasa cemas yang dihadapi 
setidaknya rasa cemas dapat berkurang dengan menerima 
masukan dari orang lain, sehingga tidak akan berdampak 
pada pemenuhan kebutuhan tidur. Selain itu diharapkan 
pasien juga mampu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan 
dan memasrahkan segala urusan, agar perasaan jauh lebih 
tenang.

b. Bagi Keluarga Pasien pre operasi fraktur femur

Keluarga diharapkan memberikan segala dukungan 
kepada penderita, baik dukungan sosial, emosional 
serta material, karena dukungan dari keluarga sangat 
berpengaruh pada rasa cemas yang dihadapi pasien.

c. Bagi tenaga Perawat

Perawat harus peka terhadap perasaan cemas yang 
dialami pasien, dengan memberikan informasi sebelum 
pembedahan, maka dapat berpengaruh terhadap rasa 
cemas yang dialami pasien. Salah satu cara dalam 
memberikan informasi dapat dilakukan dengan 
penyuluhan pre operasi.

d. Bagi RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojokerto.

Diharapkan meningkatkan mutu pelayanan di ruang 
rawat inap bedah dengan cara memberikan motivasi 
kepada keluarga untuk selalu mendampingi atau 
memberikan support, terutama pada pasien pre operasi 
yang sangat membutuhkan support lebih, baik dari pihak 
keluarga maupun dari pihak Rumah Sakit.
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abstrak

Revised Trauma Score (RTS) merupakan sistem penilaian fisiologis dengan tingkat reliabilitas yang tinggi digunakan untuk pasien 
dengan kondisi trauma. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat hubungan antara penilaian RTS dengan mortalitas 
pasien trauma. Desain penelitian menggunakan desain korelasi. Penelitian dilaksanakan pada pasien yang mengalami trauma akibat 
kecelakaan lalu lintas sebanyak 22 orang yang datang ke instalasi gawat darurat RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Dari hasil 
uji spearman didapatkan hasil bahwa p value sebesar 0,006 dimana nilai ini kurang dari 0,05. Sehingga dapat diinterpretasikan 
bahwa terdapat korelasi antara penilaian RTS dengan mortalitas pasien trauma di Instalasi Gawat Darurat. Berdasarkan hal tersebut, 
penggunaan RTS sangat tepat digunakan di instalasi gawat darurat pada proses triase untuk memperoleh kategori yang sesuai dengan 
kegawatannya, karena RTS dapat digunakan dalam memprediksi mortalitas pasien dengan trauma.

Kata kunci: Revised Trauma Score, Mortalitas, Trauma

abstract

Revised Trauma Score (RTS) is a physiological assessment system with a high reliability is used for patients with trauma condition. 
The purpose of this study was to identify correlations RTSassessment with mortality of trauma patients. The study design using 
correlation design.Sample was conducted in patients who suffered trauma from traffic accidents by 22 people. Data were analysed by 
Spearman test, showed that the p value 0.006 <0.05. So that it can be interpreted that there is a correlations between RTS with mortality 
assessment of trauma patients in the ER. Accordingly, the use of RTS is very appropriate to be used in the emergency department triage 
process to obtain the appropriate category for gravity we, as RTS can be used to predict mortality in patients with trauma.

Key words: Revised Trauma Score, Mortality, Trauma

pendahuluan

Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan pintu 
masuknya rumah sakit yang memiliki ciri khusus 
dalam pelayanannya. Salah satu kekhasan dari bentuk 
layanannya adalah adanya triase. Triase adalah proses 
pemilahan pasien yang datang ke IGD untuk mendapatkan 
pelayanan yang cepat, tepat dan lebih baik. Triase adalah 
suatu proses dinamik.Status/keadaan pasien dapat 
berubah menjadi lebih baik maupun lebih buruk karena 
cideranya ataupun dampak dari tindakan yang dilakukan. 
Karena itu triase harus diulang-ulang selama masih 
dalam penaggulangan cideranya.1 Pada kasus trauma 
yang datang di IGD sangat membutuhkan informasi RTS 
(Revised Trauma Score) untuk mendapatkan informasi 
tentang gambaran fisiologis pasien.Dalam beberapa studi 
penelitian menunjukkan bahwa keandalan RTS tinggi 
dalam hasil trauma. RTS merupakan sistem penilaian 
fisiologis dengan tingkat reliabilitas yang tinggi dan 
menunjukkan akurasinya dalam memprediksi kematian. 
RTS adalah alat untuk triase pada kasus trauma, bersifat 
unggul dan efisien karena lebih cepat dan obyektif.2

RTS secara konsep segera dilakukan di tahapan pra 
hospital sebagai capaian the golden hour, diperlukan 
untuk dapat memaksimalkan survival dari cidera 
trauma. Banyak penelitaian yang menunjukkan, bila 
penanggulangan dilakukan dalam jam pertama, maka 
mortalitas dan morbiditas dapat diturunkan.1 Sedang 
di negara berkembang termasuk Indonesia layanan 
prehospital belum terealisasi secara baik dan menyeluruh, 
termasuk belum dilakukannya triase pada kasus trauma 
dengan menggunakan RTS di fase pra hospital. Dengan 
demikian pada kasus trauma yang datang di IGD perlu 
dilakukan triase menggunakan RTS.

Berdasarkan observasi di IGD di beberapa rumah 
sakit di Yogyakarta, pada saat triase digunakan 
pemeriksaan dengan parameter-parameter yang ada 
didalam RTS, namun tidak dilakukan skoring sehingga 
penilaian prioritas trauma dilakukan secara subyektif, 
tidak secara obyektif berdasar panduan yang berlaku 
misalnya RTS.Penilaian atau skoring pada kasus trauma 
atau cidera menjadi sangat penting dikenali lebih dini, 
pada saat triase dengan RTS kasus trauma akan punya 
prediksi lebih baik sehingga dapat diambil tindakan 
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lanjut sesuai skoring pada RTS. Keberhasilan dalam 
penanganan dan perawatan kasus trauma dapat terbantu 
adanya skoring RTS dalam triase awal. Skoring ini di 
pilih diantara skoring yang lain pada kasus trauma, 
karena metode skoring mudah dan simpel, dengan 
parameter GCS(Glasgow Coma Scale), tekanan systolik, 
dan pernapasan(RR/Respiration Rate). 

Bertolak dari hal diatas, skoring pada trauma 
dengan metode RTS menjadi salah satu pilihan yang 
dapat dilakukan pada saat triase di IGD, selain mudah 
dilakukan dan sehari-hari perawat yang melakukan triase, 
parameter RTS ini sudah dilakukan, tinggal dilakukan 
skoring kemudian dapat ditentukan perawatan dan tindak 
lanjutnya sesuai nilai obyektifitas prioritas trauma. Maka 
dari itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang hubungan penilaian RTS dengan mortalitas pasien 
dengan kasus trauma di Instalasi Gawat Darurat. 

metode penelitian

Desain penelitian ini menggunakan desain 
penelitian korelatif, dimana dilakukan penelitian untuk 
mengidentifikasi hubungan antara penilaian Revised 
Trauma Score (RTS) dengan mortalitas pasien dengan 
kasus trauma di Instalasi Gawat Darurat.7 Penelitian 
telah dilaksanakan pada semua kasus trauma akibat 
kecelakan lalu lintas yang datang di Instalasi Gawat 
Darurat RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada 
Bulan September 2014. Populasi adalah semua pasien 
yang datang di Instalasi Gawat Darurat RS PKU 
Muhammadiyah Yogyakarta dengan kasus trauma akibat 
kecelakaan lalu lintas.Sebagian dari kasus trauma akibat 
kecelakaan lalu lintas diambil sebagai sampel sehingga 
tehnik pengambilan sampelnya dengan tehnik accidental 
sampling dan didapatkan sebanyak 22 orang. Cara 
pengambilan data dilakukan dengan melakukan triase 
dengan menggunakan RTS, kemudian dilakukan skoring 
nilai dari trauma. Penilaian RTSdilakukan dengan 
mengukur GCS, Systolik blood pressure, dan respirasi 
rate. Setelah itu diikuti perkembangan kondisi pasien 
selanjutnya baik di IGD maupun ruang perawatan tentang 
kejadian mortalitas pada pasien, apakah pasien dalam 
kondisi meninggal atau tidak meninggal.

Penilaian RTS menggunakan lembar ceklist dengan 
pedoman tabel 1 di bawah ini.

Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan 
analisis. Untuk mengetahui korelasi antara penilaian 
RTS dengan mortalitas pasien, dilakukan dengan 
menggunakan uji spearmen dengan taraf signifikansi 5%.

hasil penelitian

hasil penelitian disajikan dalam bentuk data umum 
yang meliputi usia dan jenis kelamin responden serta data 
khusus yang meliputi Penilaian Revised Trauma Score 
(RTS), mortalitas pasien trauma serta analisa korelasi 
antara penilaian RTS dengan mortalitas pasien.

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Usia Pasien Trauma di IGD 
RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Bulan 
September 2014

Usia Jumlah (orang) Prosentase (%)
5–11 tahun 1   4,5
12–19 tahun 5  22,7
20–40 tahun 6  27,3
> 40 tahun 10  45,5
Total 22 100

Berdasarkan pada tabel 2 di atas dapat diketahui 
bahwa hampir setengah dari responden yaitu 45,5% 
berusia > 40 tahun.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Pasien 
Trauma di IGD RS PKU Muhammadiyah 
Yogyakarta Bulan September 2014

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Prosentase (%)

Laki - laki 17  77,3
Perempuan 5  22,7
Total 22 100

Berdasarkan pada tabel 3 di atas dapat diketahui 
bahwa sebagian besar responden yaitu 77,3% berjenis 
kelamin laki-laki.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Revised Trauma Score (RTS) 
Pasien Trauma di IGD RS PKU Muhammadiyah 
Yogyakarta Bulan September 2014

Revised Trauma 
Score (RTS)

Jumlah (orang) Prosentase (%)

5 1 4,5
6 1 4,5
7 1 4,5
8 1 4,5
9 5 22,7

10 5 22,7
11 7 31,8
12 1 4,5

Total 22 100

Tabel 1. Revised Trauma Score

Code Nilai GCS Systolik B.P R.R
4
3
2
1
0

13-15
9-12
6-8
4-5
3

>89
76-89
50-75
1-49

0

>29
10-29
6-9
1-5
0
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Berdasarkan pada tabel 4 di atas dapat diketahui 
bahwa sebanyak 31,8% responden mempunyai nilai RTS 
sebesar 11.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Mortalitas Pasien Trauma 
di IGD RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta 
Bulan September 2014

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Prosentase (%)
Meninggal 9 40,9
Tidak Meninggal 13 59,1

22 100

Berdasarkan pada tabel 5 di atas dapat diketahui 
bahwa hampir setengah dari responden yaitu 40,9% 
meninggal dan lebih dari setengah responden yaitu 59,1% 
dalam kondisi tidak meninggal.

Untuk mengetahui hubungan antara penilaian RTS 
dengan mortalitas pasien trauma, dilakukan dengan 
menggunakan perhitungan uji Spearman. Dari hasil 
analisis data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 
for Windows 18, dapat diketahui bahwa p value sebesar 
0,006. Karena p value < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 
diterima yang artinya bahwa terdapat hubungan antara 
penilaian Revised Trauma Score (RTS) dengan mortalitas 
pasien trauma. Jika dilihat dari nilai koefisien korelasi 
sebesar -0,562, maka dapat dikatakan bahwa hubungan 
bersifat negatif dimana semakin besar nilai RTS maka 
mortalitas akan semakin kecil. Sebaliknya jika semakin 
kecil nilai RTS maka mortalitas akan semakin besar. 
Dilihat dari kekuatan hubungannya, maka dapat dikatakan 
bahwa kekuatan hubungan keduanya bersifat sedang.

pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 
didapatkan bahwa terdapat korelasi antara penilaian 
RTS dengan mortalitas pasien. Dapat diketahui bahwa 
karakteristik responden yang mengalami trauma sebesar 
45,5% berusia > 40 tahun dengan jenis kelamin terbanyak 
adalah laki-laki sebesar 77,3%. Hal ini berbeda dengan 
apa yang disampikan oleh Dur Ali et al (2014), bahwa 
angka morbiditas dan mortalitas pasien trauma paling 
umum berusia muda dengan penyebab kematian paling 
sering pada trauma terjadi karena trauma pada organ 
vital, terjadinya luka dan pendarahan.3

Trauma merupakan kondisi yang sensitif terhadap 
waktu, terutama dalam satu jam pertama. Sehingga faktor 
manajemen trauma menjadi sangat penting yakni faktor 
penilaian/asesment, resusitasi dan perawatan definitif. 
Penggunaan sistem skoring trauma menginformasikan 
kepada petugas pada tingkat keparahan trauma pasien 

dan membantu mereka memutuskan jalannya manajemen 
trauma.4 Skoring terhadap trauma telah dianggap sebagai 
komponen integral dari triase pra-rumah sakit dan untuk 
memprediksi kemungkinan adanya cedera yang serius 
atau kematian akibat trauma serta membantu tenaga 
medis dalam menentukan fasilitas trauma yang tepat 
untuk memberikan perawatan khusus.5 Berdasarkan hasil 
penelitian di atas diketahui bahwa skoring RTS pasien 
trauma yang terbanyak adalah mempunyai hasil skor 
11 dengan prosentase sebanyak 31,8% pasien. Setelah 
pasien diikuti perkembangan kondisinya, didapatkan 
bahwa sebanyak 40,9% pasien dalam kondisi meninggal 
dan sebesar 59,1% dalam kondisi tidak meninggal. 
Kemudian dilakukan analisis dan didapatkan bahwa 
terdapat hubungan antara penilaian menggunakan RTS 
dengan mortalitas pada pasien dengan kasus trauma. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang 
diungkapkan oleh Lichtveld RA (2008), yang menyatakan 
bahwa RTS adalah sistem penilaian fisiologis dengan 
tingkat reliabilitas yang tinggi dan menunjukkan 
akurasinya dalam memprediksi kematian. RTS adalah 
alat untuk triase pada kasus trauma, bersifat unggul 
dan efisien karena lebih cepat dan obyektif. Selain itu, 
RTS merupakan alat triase yang dapat diandalkan 
dalam sistem trauma dan akan menghindarkan 
undertriage. Kriteria yang digunakan untuk mendukung 
RTS adalah berdasarkan tanda-tanda vital pasien, 
dikombinasikan dengan anatomi yang terkena cidera 
dan mekanisme cedera sehingga hal ini aman digunakan 
serta meminimalkan kesalahan triase.2 Selain itu juga 
sesuai dengan yang disampaikan oleh Champion HR 
et al (1989), bahwa skoring RTS mampu memprediksi 
mortalitas pada pasien sehingga hal ini harus dilakukan 
diawal dan akan membantu dalam triase pada kasus 
trauma.6

kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa pada penilaian skor RTS pasien trauma didapatkan 
bahwa sebanyak 31,8% responden mempunyai nilai RTS 
sebesar 11, hampir setengah dari responden yaitu 40,9% 
meninggal dan lebih dari setengah responden yaitu 59,1% 
dalam kondisi tidak meninggal. Selain itu didapatkan 
bahwa terdapat hubungan antara penilaian Revised 
Trauma Score (RTS) dengan mortalitas pasien trauma 

Penggunaan RTS sangat tepat digunakan di instalasi 
gawat darurat pada proses triase untuk memperoleh 
kategori yang sesuai dengan kegawatannya, karena RTS 
dapat digunakan dalam memprediksi mortalitas pasien 
dengan trauma. Sehingga dengan penggunaan RTS 
membantu pasien segera mendapatkan pelayanan yang 
sesuai dengan keadaannya
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abstrak

Peningkatan angka kejadian IMS dan HIV/AIDS di Indonesia saat ini tidak terlepas dari perilaku heteroseksual oleh kelompok 
beresiko seperti sopir truk yang menjadi pelanggan wanita pekerjan seks, hal ini disebabkan karena karakteristik pekerjaan sopir 
truk dengan mobilitas tinggi yang lama berpisah dengan keluarga sedangkan pemenuhan kebutuhan seksual dapat ditemukan di 
sepanjang jalan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perilaku seksual beresiko dengan berganti-ganti pasangan dan penggunaan 
kondom pada sopir truk di Kabupaten Tuban. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pencekatan cross sectional. 
Jumlah sampel 160 sopir truk di PT X diambil secara simple random sampling. Pengumpulan data dengan wawancara terstruktur 
menggunakan kuesioner dan diolah dengan analisis secara univariat dan bivariat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 52 (32,5%) 
responden mempunyai perilaku berganti-ganti pasangan seksual, dengan penggunaan kondom yang konsisten pada sopir truk yang 
berganti anti pasangan hanya 25%. 

Kata kunci: sopir truk, perilaku seksual beresiko, IMS dan HIV/AIDS

abstract

Increasing of STDs and HIV/AIDS cases ini Indonesia today are caused of risky sexual behaviour, with the highest risk factor was 
heterosexual particularly FSW client’s group as truck drivers who have job characteristics like family long distance and have money to 
get the prostitute service. This study aims to knows risky sexual behaviour drivers and condom used of truck drivers at north coastwise, 
east java. It was quantitave explanatory research employed cross-sectional approach, involve 160 truck drivers in X company at Tuban 
district who choosed simple random sampling. Data collected by interview and analized by univariate dan bivariate. The finding 
showed that 52 (32,5%) respondents had multipartner sexual behaviour which consistently condom used 25%.

Key words: truck drivers, risky sexual behaviour 

pendahuluan

Menurut United Nations Joint Programme on 
HIV and AIDS (UNAIDS) saat ini Indonesia menjadi 
negara epidemi AIDS tercepat di Asia. Bahkan HIV/
AIDS di Indonesia saat ini berada pada taraf epidemic 
terkonsentrasi. Jumlah penderita kumulatif hingga akhir 
tahun 2012 ada 92.251 kasus HIV dan 39.434 kasus 
AIDS di 33 provinsi di Indonesia. Penularan HIV/AIDS 
di Indonesia memang berkembang cepat dan semakin 
tahun terus mengalami peningkatan. Faktor resiko 
terbesar karena perilaku seksual yang berisiko pada 
heteroseksual yaitu 50,8% dari total kasus yang ada. 1)

Jawa Timur saat ini menempati peringkat kedua di 
Indonesia dari segi jumlah penderita HIV/AIDS setelah 
Jawa Barat. Perkembangan HIV/AIDS di Jawa Timur 
juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sampai 
dengan bulan Juni 2012 penderita HIV mencapai 14.034, 
dengan angka kematian sejumlah 1.784 kasus dan faktor 
penularan utama melalui heteroseksual (69,6%) dan 
NAPZA (21,9%).2)

Peningkatan insiden infeksi menular seksual termasuk 
HIV/AIDS tidak terlepas dari perilaku seksual beresiko. 
Sopir truk jarak jauh adalah salah satu kelompok yang 
mempunyai risiko cukup tinggi untuk tertular dan 
menularkan IMS dan HIV/AIDS mengingat karakteristik 
dan sifat pekerjaan mereka yaitu mobilitas tinggi, mereka 
umumnya dari kelompok umur muda, produktif dan 
sering meninggalkan keluarga dan istri dalam waktu 
cukup lama sampai berhari-hari karena pekerjaan, 
sehingga menurut hasil penelitian Mundiharno tahun 
1999, pengemudi truk jarak jauh di sepanjang pantai 
utara dalam sekali perjalanan rata-rata beristirahat 2 kali 
dengan lama waktu istirahat 8 jam yang diisi dengan 
aktivitas seperti makan, minum, mandi, tidur dan juga 
melakukan aktivitas seksual dengan wanita pekerja seks 
di tempat tempat persinggahan.3)

Dunia sopir truk mempunyai norma norma tersendiri 
berkaitan dengan perilaku seksual. Bagi mereka yang 
melakukan hubungan seksual di tengah-tengah perjalanan 
tidak dengan pasangan syahnya adalah merupakan 
suatu kelaziman. Rekan sesama sopir memaklumi jika 
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ada rekan sopir lain melakukan hubungan seksual dan 
terkadang hal seperti itu dibicarakan secara terbuka 
tanpa sedikitpun rasa bersalah. Hasil penelitian Griya 
Asa (2003) menunjukkan 88% dari 120 sopir truk yang 
melayani jalur pantura melakukan hubungan seksual 
dengan pelacur di tempat-tempat persinggahan. Dari 
temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan seksual 
selama dalam perjalanan merupakan bagian yang sangat 
dekat dan termasuk dalam perilaku beresiko tertular IMS 
termasuk HIV/AIDS.4)

Perilaku sebagian sopir truk yang tidak 
memperhatikan seks aman tersebut tentu saja memiliki 
resiko yang sangat tinggi tertular IMS khususnya HIV/
AIDS dan pada akhirnya berpotensi besar menularkan 
IMS dan HIV/AIDS kepada pasangannya (istri atau 
partner tetap). Akibatnya, istri pelanggan yang tidak tahu 
perilaku suaminya yang mengkonsumsi seks komersial, 
menjadi kelompok berisiko tinggi tertular IMS dan 
HIV/AIDS. Ditjen PPM & PL Depkes RI mengestimasi 
jumlah pelanggan dari pekerja seks yang tertular HIV 
sekitar 28.340 kasus dan pasangan pelanggan pekerja 
seks yang tertular HIV sekitar 5200 kasus. 5)

 Kabupaten Tuban sebagai salah satu kabupaten di 
Jawa Timur yang berada pada jalur strategis yaitu Pantai 
Utara merupakan kota dengan pertumbuhan industri yang 
pesat ikut memberikan dampak bagi perkembangan HIV/
AIDS. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Tuban, 
sampai bulan Desember 2012, jumlah penderita HIV dan 
AIDS di wilayah Kabupaten Tuban diketahui sebanyak 
141 orang, dimana yang sudah memasuki tahap AIDS 
sebanyak 102 orang dengan jumlah kematian sebanyak 
42 orang. Dari jumlah tersebut faktor resiko heteroseksual 
menduduki peringkat tertinggi yaitu 128 kasus dari total 
kasus yang ada. Kasus baru selama kurun waktu 3 tahun 
terakhir jumlah kumulatifnya 95 kasus, dengan urutan 
terbanyak adalah ibu rumah tangga (23), swasta (18) dan 
sopir truk (13). Sedangkan kasus yang terjadi pada sopir 
truk 3 tahun terakhir mengalami peningkatan sebagai 
berikut tahun 2010 terdapat 3 kasus, tahun 2011 terdapat 
4 kasus sedangkan tahun 2012 terdapat 6 kasus.10)

Penelitian ini bertujuan mengetahui perilaku seksual 
beresiko dan pengunaan kondom pada sopir truk di Jalur 
Pantai Utara, Jawa Timur.

metode penelitian

jenis Penelitian yang dipakai adalah explanatory 
research, yaitu menjelaskan dengan uji korelasi antara 
berbagai variable. Teknik pengumpulan data dengan 
pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan 
di Pangkalan truk PT X Kabupaten Tuban pada bulan 
Juli 2013. Instrumen pengumpulan data pada penelitian 
berupa kuesioner yang telah dilakukan uji validitas dan 
reliabilitas. Wawancara secara terstruktur dilakukan 
terhadap 160 responden yang diambil secara simple 
random sampling. Pengambilan data untuk variabel 

bebas penelitian ini adalah pengetahuan tentang IMS 
dan HIV/AIDS. Sedangkan variabel terikatnya adalah 
perilaku berganti-ganti pasangan seksual pada sopir truk 
dan perilaku penggunaan kondom pada sopir truk yang 
berganti-ganti psangan. Data yang sudah dikumpulkan 
selanjutnya diolah dan dianalisis secara univariat dan 
bivariat.

hasil

Perilaku berganti-ganti pasangan seksual pada sopir truk

Seksualitas mencakup dimensi yang sangat luas yaitu 
dimensi biologis, sosial, perilaku dan kultural. Dimensi 
perilaku menjelaskan seksualitas sebagai perilaku seksual 
yaitu perilaku yang muncul berkaitan dengan dorongan 
atau hasrat seksual yang dibentuk melalui konteks 
sosial di mana tingkah laku itu diperoleh dan dipelihara. 
Perilaku seksual yang terbentuk pada kelompok resiko 
tinggi seperti sopir truk yaitu antara client dan WPS 
dan konteks sosial di kalangan mereka serta bagaimana 
masing-masing saling mempengaruhi. Masalah integrasi 
individu dan struktur sosial di satu sisi, dan agensi dan 
kultur budaya di sisi yang lain.6,7)

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
dari 160 responden sebanyak 52 (32,5%) responden 
mempunyai perilaku berganti-ganti pasangan seksual, 
sedangkan 108 (67,5%) responden berperilaku tidak 
berganti-ganti pasangan seksual. Meskipun dalam temuan 
ini responden yang berperilaku tidak berganti-ganti 
pasangan seksual lebih banyak dibandingkan dengan 
yang berperilaku berganti-ganti pasangan seksual, akan 
tetapi jumlah responden yang berperilaku berganti-
ganti pasangan seksual dengan konsistensi pemakaian 
kondom yang rendah memiliki makna yang besar dalam 
penyebaran infeksi menular seksual didalam masyarakat, 
karena sopir truk lazimnya sebagai pelanggan WPS dapat 
menularkan dan tertular IMS dan HIV/AIDS karena 
berganti pasangan dari satu tempat persinggahan ke 
tempat persinggahan lain, sehingga pada akhirnya WPS 
dan pelangan WPS yang lain sangat potensial tertular 
IMS dan HIV/AIDS.

Dunia sopir tidak terbatas pada lingkup keluarga, 
tetapi meluas hubungan sosialnya ke banyak tempat yang 
disingahi. Kondisi jauh dari keluarga dalam waktu yang 
cukup lama dan berbagi ketegangan yang dialami di 
jalan menyebabkan para pengemudi truk mencari hiburan 
disepanjang jalan yang dilaluinya, termasuk untuk 
memenuhi kebutuhan seksualnya. Sehingga hubungan 
seksual selama perjalanan merupakan bagian yang 
sangat dekat dengan pengemudi truk. Memiliki banyak 
pasangan, simpanan atau pelanggan selama perjalanan 
nampaknya sudah menjadi kebiasaan sopir. Seks jalanan 
sudah merupakan bagian dari gaya hidup sopir truk. 
Perilaku seksual jalanan tersebut sudah diterima sebagai 
norma khusus yang berlaku di kalangan atau komunitas 
pengemudi truk. Norma-norma yang berlaku dalam 
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komunitas tersebut diduga sangat kuat pengaruhnya 
terhadap perilaku dan kebiasaan angotanya. Sulit bagi 
individu anggota komunitas untuk mempertahankan diri 
atau menentang norma yang berlaku dalam komunitas. 
Ditambah dengan banyaknya warung atau tempat 
persinggahan yang menawarkan hubungan seksual 
sebagai bentuk peluang ekonomi bagi WPS membuat 
sopir truk sulit untuk menghindari hal tersebut.3)

Sejalan dengan temuan diatas, hasil penelitian pada 
pengemudi truk di Uttar Paddesh, India menyebutkan 
bahwa dari 289 responden, 174 (58,8%) responden 
mengunjungi wanita pekerja seks, 83,9% diantaranya 
menggunakan kondom, dan 38 (12,8%) responden 
mengunjungi lebih dari 5 wanita pekerja seks dalam 3 
bulan terakhir.8)

 Hasil penelitian pada pengemudi truk di Kwazulu 
Natal, Afrika Selatan menyebutkan bahwa 66% pria 
dilaporkan mengalami infeksi menular seksual dalam 
enam bulan sebelumnya, dan 37% tidak melakukan seks 
sepanjang perjalanan, 29% melaporkan tidak pernah 
menggunakan kondom dengan pekerja seks, sedangkan 
13% telah menggunakan kondom saat berhubungan seks 
dengan dengan istri mereka.9)

Penelitian di Bali oleh Suarmiartha menemukan 
bahwa 120 pengemudi truk trayek Denpasar-Surabaya 
sebagian besar (68%) sering mencari wanita tuna susila 
(pelacur) di tempat-tempat peristirahatan selama dalam 
perjalanan, 87% dari mereka mempunyai kebiasaan 
berganti-ganti pelacur, sedangkan sisanya mempunyai 
pelacur langganan.10)

Pengetahuan tentang IMS dan HIV/AIDS dikaitkan dengan 
perilaku berganti-ganti pasangan seksual

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, 
atau hasil tahu seseorang terhadap obyek melalui indera 
yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya). 
Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui 
indera pendengaran (telinga) dan indera penglihatan 
(mata).11) Dalam penelitian ini tingkat pengetahuan 
dibedakan menjadi tingkat pengetahuan tinggi dan 
rendah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang 
berpengetahuan rendah lebih banyak yang melakukan 
hubungan seksual berganti-ganti pasangan dibandingkan 
dengan responden yang mempunyai tingkat pengetahuan 
tinggi yaitu sebanyak 32 (38,1%) dari 84 responden yang 
berpengetahuan rendah melakukan hubungan seksual 
berganti-ganti pasangan. Sedangkan responden yang 
tingkat pengetahuan IMS dan HIV/AIDS tinggi dari 76 
responden sebanyak 20 (26,3%) responden berperilaku 
seks berganti-ganti pasangan. Namun secara statistik 
diperoleh nilai p= 0,156 maka dapat disimpulkan tidak 
ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan 
dengan perilaku sopir truk yang berganti-ganti pasangan 
dan tidak berganti-ganti pasangan.

Distribusi jawaban responden juga menunjukkan 
masih banyak yang mempunyai pengetahuan yang salah 
tentang IMS yaitu sebanyak 61,9% responden tidak 
paham tentang gejala IMS seperti kemerah-merahan 
disekitar alat kelamin, 60,0% responden juga tidak paham 
bahwa nyeri disekitar alat kelamin juga merupakan gejala 
IMS, sebanyak 63,1% responden tidak tahu bahwa 
bintil-bintil disekitar alat kelamin juga merupakan gejala 
IMS, sebanyak 52,5% responden juga tidak tahu bahwa 
mengeluarkan nanah dari alat kelamin juga merupakan 
gejala IMS, sedangkan pengetahuan mengenai jenis-
jenis IMS menunjukkan sebanyak 40% responden tidak 
faham bahwa gonorhoe merupakan penyakit menular 
seksual dan 58,8% responden juga tidak tahu bahwa 
herpes genital juga termasuk penyakit IMS. Pengetahuan 
responden tentang orang yang beresiko menderita IMS 
menunjukkan sebanyak 42,5% responden tidak tahu 
bahwa melakukan hubungan seks dengan sesama jenis 
tanpa kondom dapat beresiko tertular IMS dan 58,8% 
responden mengangap bahwa ciuman dengan orang yang 
menderita IMS dapat membuat dirinya tertular IMS.

Pengetahuan yang berkaitan dengan HIV/AIDS 
juga masih banyak yang salah, yaitu sebanyak 51,3% 
responden tidak mengetahui bahwa seseorang yang 
terinfeksi HIV tidak menunjukkan gejala tertentu, 80% 
responden juga mengangap bahwa HIV sama dengan 
AIDS, 23,3% responden tidak mengetahui bahwa HIV 
bisa menular dari ibu kepada bayinya dan sebanyak 
46,9% responden tidak mengetahui bahwa diare yang 
tidak sembuh-sembuh adalah gejala dari AIDS. 

Rendahnya pengetahuan sopir truk kemungkinan 
disebabkan karena kurangnya responden terpapar 
informasi IMS dan HIV/AIDS, sebagian besar responden 
tidak pernah mendapatkan penyuluhan dan media 
informasi sulit diakses karena banyaknya waktu di 
perjalanan, sehingga terbatas pada poster atau koran saja. 
Kekurangpahaman cara penularan HIV/AIDS oleh sopir 
truk dan penyakit menular seksual juga bisa disebabkan 
karena informasi yang salah dimengerti. Selain itu tingkat 
pengetahuan masih pada tahap memahami belum melalui 
tahap aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi seperti yang 
dijelaskan oleh Notoatmodjo.61) Walaupun sopir truk 
yang sudah mendapat penyuluhan tentang HIV/AIDS, 
hal tersebut bisa dikatakan bahwa behavior change 
intervention (BCI) melalui peningkatan pengetahuan 
yang mendasari program HIV/AIDS tidak selalu terjadi.

Temuan ini seiring dengan hasil survey perilaku 
berisiko pada pengemudi truk di Kecamatan Bareilly, 
Uttar Pradesh, India yang menunjukkan sebanyak 
289 (97,6%) sopir truk telah mendengar tentang HIV/
AIDS, 242(81,8%) menyadari penularan HIV secara 
heteroseksual jika kondom tidak digunakan. Hanya 
198 (66,9%) menyadari penularan HIV melalui jarum 
dibagi di antara pengguna narkoba, dan masing-
masing 276 (93,2%), 255 (86,1%), dan 272 (91,9%) 
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menyadari penularan melalui transfusi darah yang sudah 
terkontaminasi, menyusui, dan homoseksual.8)

Penggunaan kondom pada sopir truk yang berganti-ganti 
pasangan seksual 

Konsistensi penggunaan kondom pada kelompok 
beresiko tinggi merupakan indikator keberhasilan 
pencegahan penularan IMS dan HIV/AIDS. Namun, 
banyak kelompok resiko tinggi yang mengetahui 
kondisinya masih terlibat dalam perilaku seks beresiko 
dengan berperilaku ganti-ganti pasangan seks tanpa 
kondom. Kira-kira 39 persen laki-laki pelanggan 
perempuan pekerja seks tidak menggunakan kondom 
dalam hubungan seksual komersial terakhir mereka. 
Sekitar 40 persen laki-laki usia subur yang berhubungan 
seks dengan lebih dari satu pasangan menyatakan tidak 
menggunakan kondom dalam hubungan seksual terakhir 
mereka.12)

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
dari 52 responden yang berperilaku seks berganti-ganti 
pasangan yang tidak konsisten menggunakan kondom 
dalam 3 bulan terakhir sebanyak 39 (75%) dan hanya 13 
(25%) responden yang konsisten menggunakan kondom. 
Hal ini menunjukkan bahwa perilaku penggunaan 
kondom pada sopir truk yang berganti-ganti pasangan 
seksual sangat rendah, sementara mereka beresiko tertular 
dan menularkan IMS maupun HIV/AIDS karena mereka 
melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap 
secara berganti-ganti pasangan. 

Perilaku seksual sopir truk yang berganti-ganti 
pasangan dengan tidak menggunakan kondom 
merupakan perilaku seks yang berpotensi terhadap 
terjadinya penularan IMS dan HIV/AIDS. Dari 149 
(95,1%) responden yang berstatus menikah sebanyak 
48 (32,2%) responden mempunyai perilaku seks 
berganti-ganti pasangan dan tidak selalu menggunakan 
kondom artinya bila dilihat potensi penularan IMS dan 
HIV/AIDS, maka kelompok berisiko yang berstatus 
menikah atau mempunyai pasangan tetap berpotensi 
menularkan kepada pasangan tetap/istrinya. Menurut 
laporan Departemen Kesehatan RI, saat ini di Indonesia 
terdapat 4,9 juta wanita yang menikah dengan pria 
yang menjadi menjadi pelanggan WPS. Sehingga para 
istri tersebut sangat beresiko tertular HIV/AIDS dari 
suaminya dan pada akhirnya beresiko menyebabkan bayi 
yang dikandung oleh istri/pasangan tetap mereka tertular 
HIV/AIDS, karena istri yang tidak menyadari dirinya 
tertular HIV kemudian hamil tanpa mendapat terapi ARV 
berisiko menularkan HIV pada anaknya sebesar 15-45 
persen. Hingga September 2009, dilaporkan 464 anak 
Indonesia berusia di bawah 15 tahun positif terinfeksi 
HIV dan menderita AIDS dan sebagian besar terinfeksi 
karena lahir dari ibu yang positif HIV. 13)

Hasil analisis bivariat dan multivariat perilaku 
penggunaan kondom pada sopir truk yang berganti-ganti 
pasangan dalam 3 bulan terakhir menunjukkan bahwa 
tidak ada variabel dalam penelitian ini yang berhubungan 

dan atau mempengaruhi perilaku penggunaan kondom 
pada sopir truk yang berganti-ganti pasangan seksual. Hal 
ini kemungkinan disebabkan karena jumlah responden 
yang dilakukan analisis kurang, sehingga saat dilakukan 
permodelan bivariat maupun multivariat menunjukkan 
hasil demikian, selain itu variabel bebas yang dipakai 
dalam penelitian ini tidak sesuai jika diterapkan atau 
digunakan untuk mencari korelasi dengan perilaku 
penggunaan kondom pada sopir truk, sehingga peneliti 
menyarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut 
tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan kondom 
dengan variabel bebas yang tepat. 

Melakukan hubungan seks dengan wanita pekerja 
seks di kalangan sopir truk yang dianggap biasa adalah 
akibat kebutuhan seksual yang merupakan kebutuhan 
dasar dari setiap orang pada umur yang secara seksual 
masih aktif, selain itu tersedianya lokalisasi/warung 
WPS di kota-kota yang disinggah serta adanya tekanan 
dari kelompok untuk melakukan hal itu (peer pressure) 
turut mendukung kondisi tersebut. Namun, penggunaan 
kondom yang sangat rendah menggambarkan bahwa 
tingkat risiko penularan IMS dan HIV/AIDS dikalangan 
sopir truk tinggi. Karena WPS tidak mampu menolak 
partner seks dalam hal ini sopir truk untuk berhubungan 
seks walaupun tidak menggunakan kondom.

Temuan ini sejalan dengan penelitian penggunaan 
kondom yang pernah dilakukan pada sopir truk di 
Pangkalan truk Banyuputih dan Penundan Semarang 
yang menyebutkan bahwa dari 100 responden sebanyak 
24% mempunyai perilaku penggunaan kondom yang 
tidak aman, dan 66% responden mengaku tidak pernah 
menggunakan kondom, sedangkan perilaku penggunaan 
kondom berhubungan dengan variabel syarat atau tanda 
(cues to action) dan tidak berhubungan dengan persepsi 
kerentanan, persepsi kegawatan, persepsi rintangan dan 
persepsi keuntungan. 66)

 Hasil penelitian pada pengemudi truk di Uttar 
Paddesh, India juga menyebutkan bahwa dari 174 
(58,8%) responden yang mengunjungi wanita pekerja 
seks sebanyak 16,1% responden tidak menggunakan 
kondom.52) Sedangkan hasil penelitian pada pengemudi 
truk di Kwazulu Natal, Afrika Selatan juga menyebutkan 
bahwa sebanyak 29% responden tidak pernah 
menggunakan kondom saat berhubungan dengan dengan 
pekerja seks, dan sebanyak 13% telah menggunakan 
kondom saat berhubungan seks dengan dengan istri 
mereka.9)

Pengetahuan tentang IMS dan HIV/AIDS dikaitkan dengan 
perilaku berganti-ganti pasangan seksual.

Hasil penelitian tentang penggunaan kondom pada 
responden yang berperilaku berganti-ganti pasangan 
seksual menunjukkan bahwa responden yang tidak selalu 
menggunakan kondom lebih banyak yang memiliki 
pengetahuan tentang IMS dan HIV/AIDS yang rendah 
dibandingkan dengan responden yang mempunyai 
pengetahuan yang tinggi, yaitu dari 30 responden yang 
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mempunyai pengetahuan rendah sebanyak 25 (78,1%) 
responden tidak selalu menggunakan kondom. Sedangkan 
responden yang mempunyai pengetahuan tentang IMS 
dan HIV/AIDS yang tinggi dari 22 responden sebanyak 
14 (70,0%) tidak selalu mengunakan kondom. Hasil uji 
statistik diperoleh nilai p=0,742 maka dapat disimpulkan 
tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan 
tentang IMS dan HIV/AIDS dengan perilaku penggunaan 
kondom pada sopir truk. Meskipun demikian pada tabel 
silang antara pengetahuan tentang IMS dengan perilaku 
penggunaan kondom menunjukkan kecenderungan 
responden yang berpengetahuan rendah tidak konsisten 
menggunakan kondom. Hal ini disebabkan karena 
pengetahuan responden yang rendah akan menciptakan 
sikap yang lebih permisif terhadap perilaku beresiko 
dan pada akhirnya membentuk perilaku yang tidak aman 
yaitu tidak konsisten menggunakan kondom.

Sebagian besar responden dalam penelitian ini 
memiliki pengetahuan yang rendah tentang IMS dan 
HIV/AIDS. Pada distribusi jawaban responden tentang 
kondom menunjukkan masih banyak responden yang 
berpengetahuan salah, antara lain sebanyak 11,9% tidak 
mengetahui bahwa kondom dapat mencegah penularan 
penyakit IMS dan HIV/AIDS, sebanyak 32,5% responden 
juga menganggap bahwa menggunakan kondom 
memerlukan syarat yang khusus, dan sebanyak 8,1% 
responden menganggap bahwa kondom bisa digunakan 
lebih dari satu kali.

Besarnya pengetahuan sopir truk dalam kategori 
rendah disebabkan karena kurangnya responden 
terpapar informasi IMS dan HIV/AIDS, sebagian besar 
responden tidak pernah mendapatkan penyuluhan dan 
media informasi sulit diakses karena banyaknya waktu 
di perjalanan dan terbatas pada poster atau koran saja. 
Kekurangpahaman cara penularan HIV/AIDS oleh 
sopir truk dan penyakit menular seksual adalah akibat 
informasi yang salah dimengerti. Selain itu kemungkinan 
tingkat pengetahuan masih pada tahap memahami belum 
melalui tahap aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi 
seperti yang dijelaskan oleh Notoatmodjo.14) Sehingga 
walaupun sopir truk sudah mendapat penyuluhan 
tentang HIV/AIDS, hal tersebut bisa dikatakan bahwa 
behavior change intervention (BCI) melalui peningkatan 
pengetahuan yang mendasari program HIV/AIDS tidak 
selalu terjadi. Hasil ini tidak sesuai dengan survey 
perilaku berisiko pada pengemudi truk di Kecamatan 
Bareilly, Uttar Pradesh, India yang menunjukkan bahwa 
81,8% responden menyadari bahwa penggunaan kondom 
dapat mencegah penularan HIV.9)

simpulan dan saran

Simpulan

Responden yang mempunyai perilaku berganti-ganti 
pasangan seksual sebesar 32,5% responden, sedangkan 
responden yang mempunyai perilaku berganti-ganti 
pasangan seksual yang konsisten menggunakan kondom 
adalah 25%. Tingkat pengetahuan responden tidak 
berhubungan dengan perilaku berganti-ganti psangan 
seksual maupun perilaku penggunaan kondom yang 
konsisten. 

Saran

Hasil penelitian ini menyarankan metode promosi 
kessehatan terkait dengan penggunaan kondom yang 
lebih tepat untuk sopir truk jarak jauh mengingat 
sifat pekerjaan sopir truk yang banyak lebih banyak 
menghabiskan waktunya di jalan supaya sopir truk dapat 
menyadari pentingnya menjaga perilaku sehat untuk diri 
dan keluarganya.
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