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ABSTRAK

Penderita hipertensi di Banjarsari harus menerapkan diet rendah garam, tapi
kenyataan tetap pasien hipertensi ditemukan tidak melakukan diet rendah garam. Hal ini
disebabkan kurangnya pengetahuan, sikap dan tindakan diet rendah garam pada pasien
hipertensi. Dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan pendidikan
kesehatan yang diperlukan pada diet rendah garam pada pasien hipertensi.

Desain penelitian yang digunakan adalah pre-post-test dalam satu kelompok (satu
kelompok desain pra-post test) dengan populasi sebanyak 37 pasien. Penelitian ini
menggunakan purposive sampling dalam menentukan sampel, diperoleh sampel besar dari
34 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon
Signed Rank Test dengan taraf signifikansi α ≤ 0,05.

Hasil yang diperoleh dari tes ini adalah: Pengetahuan dengan nilai ρ = 0,001, sikap
dengan nilai ρ = 0,000 dan tindakan dengan nilai ρ = 0,001 berarti ada pendidikan
kesehatan untuk mempengaruhi perilaku diet rendah garam pada pasien hipertensi.
Berdasarkan hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test di sini menunjukkan peningkatan dalam
pengetahuan tentang sikap dan tindakan dari diet rendah garam pada pasien hipertensi.
Sehingga hasil akhir menunjukkan bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap
perilaku (pengetahuan, sikap dan tindakan) diet rendah garam pada pasien hipertensi di
desa Gresik Manyar Banjarsari.

Pendidikan kesehatan pada diet rendah garam diperlukan untuk mempengaruhi
perilaku diet rendah garam. Memesan responden dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari.

Kata kunci: Pendidikan kesehatan, perilaku (pengetahuan, sikap dan tindakan), diet rendah
garam dan hipertensi.

ABSTRACT

Patients with hypertension in Banjarsari should implement a low-salt diet, but the
fact remains found hypertensive patients did not perform a low-salt diet. This was due to a
lack of knowledge, attitudes and actions on low-salt diet in hypertensive patients. In an
effort to improve knowledge, attitudes and actions of health education were needed on low-
salt diet in hypertensive patients.

The study design used was pre-post-test in one group (one-group pre-post test
design) with a population of as many as 37 patients. This study used purposive sampling in
determining the sample, obtained a large sample of 34 respondents who met the inclusion
criteria.

This research uses trials Wilcoxon Signed Rank Test with significance level α ≤
0.05. Results obtained from this test are: Knowledge with values ρ = 0.001, the attitude
with values ρ = 0.000 and actions with values ρ = 0.001. So that means there's HI received
health education to influence the behavior of low-salt diet in hypertensive patients.

Based on the results of Wilcoxon Signed Rank test for the Test in here show an
increased in knowledge about the attitudes and actions of low-salt diet in hypertensive
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patients. So that the final results show that there is the influence of health education on
behavior (knowledge, attitudes and actions) low-salt diet in hypertensive patients in the
village of Gresik Manyar Banjarsari.

Therefore, health education on low-salt diet is needed to influence the behavior of
low-salt diet. Order the respondent may apply in everyday life.

Keywords: Health education, behavior (knowledge, attitudes and actions), low-salt diet
and hypertension.

PENDAHULUAN

Hipertensi merupakan kenaikan tekanan darah dimana sistol dan diastolnya
melebihi ambang batas kenormalannya. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan
darah persisten dimana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastolistik di
atas 90 mmHg (Brunner & Suddarth, 2002). Berdasarkan pengamatan dan wawancara
peneliti, sebagian besar masyarakat Banjarsari RT 01 RW 01 Manyar Gresik mengalami
hipertensi. Pasien hipertensi seharusnya melaksanakan diet rendah garam yaitu pembatasan
konsumsi garam dapur hingga 6 gram sehari (ekivalen dengan 2400 mg natrium) (WHO,
1990), tetapi seringkali pasien hipertensi tidak melaksanakan diet rendah garam yang
dianjurkan. Pengetahuan yang kurang menyebabkan mereka tidak melaksanakan diet
rendah garam, pendidikan mereka rata-rata lulusan SD dan SMP (73%). Studi pendahuluan
yang dilakukan peneliti masih ditemukan 70% dari calon responden yang menyimpan ikan
pindang, ikan asin di dalam kulkas dan menemukan bumbu penyedap seperti: masako,
sasa, kecap dan garam dapur dalam jumlah yang cukup banyak di dapur calon responden.
Calon responden dengan mata pencaharian sebagai petani tambak ikan sebanyak 50%,
yang mengakibatkan mereka tidak bisa lepas dengan mengkonsumsi garam yang
berlebihan sehingga mereka tidak bisa mengontrol asupan garam pada makanan yang
dikonsumsi. pendidikan kesehatan yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan
pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok atau individu dengan harapan dapat
memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik dan dapat merubah perilaku
untuk hidup sehat (Notoatmodjo, 2005). Pendidikan kesehatan diet rendah garam belum
pernah dilaksanakan di Banjarsari RT 01 RW 01. Sehingga pengaruh pendidikan kesehatan
terhadap perilaku diet rendah garam belum dapat dijelaskan.

Penyakit hipertensi menjadi masalah utama dalam kesehatan masyarakat yang ada
di Indonesia maupun di beberapa negara yang ada di dunia. Diperkirakan sekitar 80%
kenaikan kasus hipertensi terutama di negara berkembang tahun 2025 dari sejumlah 639
juta kasus di tahun 2000, diperkirakan menjadi 1,15 milyar kasus di tahun 2025. Prediksi
ini didasarkan pada angka penderita hipertensi saat ini dan pertambahan penduduk saat ini
(Kartari, 2000). Data Departemen Kesehatan menunjukkan, tingkat prevalensi hipertensi di
Indonesia telah mencapai 17-21% dari total penduduk. Hipertensi diperkirakan menjadi
penyebab kematian sekitar 7,1 juta orang di seluruh dunia atau sekitar 13% dari total
kematian. Di Indonesia terdapat beban ganda dari prevalensi penyakit hipertensi dan
penyakit kardiovaskuler lainnya dengan penyakit infeksi dan malnutrisi. Prevalensi
hipertensi yang tertinggi adalah pada wanita (25%) dan pria (24%). Rata-rata tekanan
darah sistole 127,33 mmHg pada pria Indonesia dan 124,13 mmHg pada wanita Indonesia.
Tekanan diastol 78,10 mmHg pada pria dan 78,56 mmHg pada wanita. Penelitian lain
menyebutkan bahwa penyakit hipertensi terus mengalami kenaikan insiden dan prevalensi,
berkaitan erat dengan perubahan pola makan, penurunan aktivitas fisik, dan kenaikan
kejadian stres. Jumlah pasien rawat jalan pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan
Desember 2010 di Puskesmas Manyar Gresik sebanyak 837 pasien, sedangkan di bulan
Januari sampai dengan bulan Oktober 2011 sebanyak 956 pasien. Studi awal yang
dilakukan di desa Banjarsari RT 01 RW 01 pada bulan Oktober didapatkan jumlah pasien
hipertensi sebanyak 37 pasien dari 75 KK, dengan rincian yang melaksanakan diet rendah
garam 11 orang (30%) dan yang tidak melaksanakan diet rendah garam 26 orang (70%).
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Data di atas menunjukan pasien hipertensi yang tidak melaksanakan diet rendah garam
masih tinggi.

Faktor risiko kejadian hipertensi yang tidak dapat dikontrol yaitu faktor usia, jenis
kelamin dan keturunan, sedangkan yang dapat dikontrol yaitu faktor kegemukan/obesitas,
stres, kurang olahraga, merokok, serta konsumsi alkohol dan mengkonsumsi garam dapur
yang berlebihan. Masyarakat bahkan pasien hipertensi masih banyak  yang  lebih memilih
makanan siap saji yang umumnya rendah serat, tinggi lemak, tinggi gula, dan mengandung
banyak garam. Pola makan yang kurang sehat ini merupakan pemicu penyakit hipertensi
(Austriani, 2008), hal ini dilatar belakangi kurangnya pengetahuan dalam pengaturan diet
rendah garam, dimana garam dapur merupakan faktor yang sangat dalam patogenesis
hipertensi. Asupan garam kurang dari 3 gram tiap hari menyebabkan hipertensi yang
rendah, akan tetapi jika asupan garam antara 5-15 gram perhari, prevalensi hipertensi akan
meningkat menjadi 15-20%. Pengaruh asupan garam terhadap hipertensi terjadi melalui
peningkatan volume plasma, curah jantung dan tekanan darah (Basha, 2004). Garam
mempunyai sifat menahan air. Konsumsi garam berlebih atau makanan yang diasinkan
akan menaikkan tekanan darah. Mengurangi pemakaian garam yang berlebih atau makanan
yang diasinkan tidak berarti menghentikan pemakaian garam sama sekali dalam makanan,
tetapi membatasi jumlah garam yang dikonsumsi (Wijayakusuma, 2000). Penyakit
hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah yang melebihi batas normal. Hipertensi
yang tidak segera ditangani akan menyebabkan penyakit degeneratif, seperti penyakit
jantung (Congestif Heart Failure - CHF), gagal ginjal (end stage renal disease), dan
penyakit pembuluh darah perifer. Masalah ini dapat dicegah dengan memberikan
pengetahuan tentang diet rendah garam pada pasien hipertensi. Pengetahuan tersebut
memberikan dasar konseptual dan rasional terhadap metode pendekatan yang dipilih untuk
mencapai tujuan keperawatan yang spesifik dan tepat (Dorothy, 1997). Beberapa faktor
yang mempengaruhi pengetahuan yaitu pendidikan, pengalaman dan umur. Pelaksanaan
asuhan keperawatan juga memerlukan sikap. Menurut Notoatmodjo (2005), sikap
merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek di lingkungan tertentu sebagai suatu
penghayatan terhadap objek. Dengan dilandasi pengetahuan dan sikap tersebut maka
pelaksanaan diet pada pasien hipertensi dapat dilaksanakan secara optimal.

Perawat sebagai edukator bagi pasien harus memberikan pendidikan kesehatan
tentang diet rendah garam pada pasien hipertensi dan keluarga sehingga pasien dan
keluarga tahu dan mengerti terhadap perilaku diet rendah garam sebagai upaya
meningkatkan perilaku diet rendah garam pada pasien hipertensi. Berdasarkan fenomena
dan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendidikan
kesehatan mempengaruhi perilaku diet rendah garam pada pasien hipertensi.

METODE DAN ANALISA

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pra-pasca test dalam
satu kelompok (one-group pre-post-test design), yang dilakukan di RT 01 RW 01 di
Banjarsari Manyar Gresik,  pada bulan Februari 2012. Populasi dalam penelitian ini adalah
pasien hipertensi di RT 01 RW 01 Banjarsari Manyar Gresik, sebanyak 37 pasien. Dengan
teknik sampling purposive sampling, jadi besar sampel yang diambil sebanyak 34
responden yang memenuhi kriteria inklusi. Variabel Independen adalah pendidikan
kesehatan tentang diet rendah garam pada pasien hipertensi. Sedangkan variabel Dependen
pada penelitian adalah perilaku diet rendah garam pada pasien hipertensi.

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah (1) Kuesioner untuk
mengetahui perilaku diet rendah garam sebelum dan sesudah diberikan pendidikan
kesehatan. (2) SAP, materi, leaflet dan yang disusun untuk penelitian berdasarkan konsep
pendidikan kesehatan tentang konsep diet rendah garam pada pasien hipertensi. Untuk
mengidentifikasi pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perilaku diet rendah garam pada
pasien hipertensi (pengetahuan, sikap dan tindakan) digunakan uji Wilcoxon Signed Rank
Test, dengan taraf kemaknaan α ≤ 0,05, apabila p ≤ α maka H¹ diterima yang berarti
terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengetahuan tentang Diet Rendah Garam pada Pasien Hipertensi Sebelum dan
Sesudah diberikan Pendidikan Kesehatan di Desa Banjarsari RT 01 RW 01
Manyar Gresik pada Bulan Februari 2012.

Tabel 1 Pengetahuan tentang Diet Rendah Garam pada Pasien Hipertensi Sebelum dan
Sesudah diberikan Pendidikan Kesehatan di Desa Banjarsari RT 01 RW 01
Manyar Gresik pada Bulan Februari 2012.

Pengetahuan Sebelum Intervensi Sesudah Intervensi

N % N %
Baik 7 21 13 38

Cukup 14 41 15 44

Kurang 13 38 6 18

Total 34 100 34 100

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 34 responden sebelum intervensi hampir setengah
responden berpengetahuan cukup 14 orang (41%) dan sebagian kecil berpengetahuan baik
7 orang (21%). Sesudah intervensi dapat dijelaskan bahwa dari 34 responden hampir
setengah responden berpengetahuan cukup 15 orang (44%) dan sebagian kecil responden
berpengetahuan kurang 6 orang (18%).

Menurut Wahid dkk (2007), pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa
faktor antara lain: pendidikan, pekerjaan dan umur. Pendidikan merupakan bimbingan
yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar mereka dapat memahami. Tidak
dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan seseorang maka makin mudah pula bagi
mereka untuk menerima informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan
yang mereka miliki. Berdasarkan pada karakteristik pendidikan responden didapatkan
sebagian besar responden berpendidikan SMP sebanyak 17 orang (50%). Responden
dengan pendidikan SMP menyebabkan pengetahuan yang dimiliki responden masih dalam
batas minimal. Sehingga pengetahuan tentang diet rendah garam masih rendah. Tingkat
pendidikan yang rendah menyebabkan responden tidak peduli terhadap pengetahuan
tentang diet rendah garam. Pendidikan yang rendah menyebabkan responden mengalami
kesulitan dalam menerima pendidikan tentang diet rendah garam. Padahal pendidikan
kesehatan tentang diet rendah garam itu merupakan salah satu komponen yang sangat
penting terhadap hipertensi.

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan
pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Berdasarkan pada
karakteristik pekerjaan sebagian responden bekerja sebagai petani ikan yaitu sebanyak 17
orang (50%). Faktor bisa menyebabkan sebagian responden tidak mengetahui pendidikan
kesehatan tentang diet rendah garam, respnoden hanya berfokus pada pekerjaan sehingga
tidak ada waktu luang untuk mendapatkan pendidikan tentang diet rendah garam.

Pertambahan umur seseorang akan menyebabkan perubahan aspek fisik dan
psikologis (mental), dimana aspek psikologis ini taraf berpikir seseorang semakin matang
dan dewasa. Berdasarkan pada karakteristik umur didapatkan sebagian besar responden
berumur 41-50 tahun sebanyak 18 orang (53%), tetapi dalam sebagian dari 18 orang
dengan umur 41-50 tahun masih ditemukan mempunyai pengetahuan kurang tentang diet
rendah garam yaitu sebanyak 9 orang (50%). Pengetahuan tentang diet rendah garam yang
kurang, disebabkan sebagian responden dengan umur 41-50 tahun tidak mau tahu karena
semakin mereka tahu maka akan jadi beban mental mereka. Setelah dilakukan pendidikan
kesehatan hasilnya pun masih ada yang kurang, disebabkan mereka pura pura tidak tahu.
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Inilah yang membuktikan bahwa responden dengan usia 41-50 tahun sangat tidak peduli
atau acuh tak acuh dengan pendidikan kesehatan tentang diet rendah garam pada pasien
hipertensi.

Pendidikan kesehatan yang diberikan oleh peneliti dilakukan dalam waktu 1 bulan
dengan rincian maksimal 3 hari sekali, 1 minggu sekali dan minimal 1 bulan sekali, semua
tergantung pada pemahaman seseorang karena tidak semua orang mempunyai pemahaman
yang sama. Pemahaman yang tidak sama disebabkan oleh pendidikan responden yang tidak
sama, ditunjang dari karakteristik responden bahwa sebagian responden berpendidikan
SMP.

Menurut Notoatmodjo (1993) bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan
mampu bertahan lama daripada yang tidak didasari oleh pengetahuan. Berdasarkan hasil di
atas peneliti berpendapat bahwa yang sangat mempengaruhi pengetahuan adalah
pendidikan yang dibuktikan dengan pendidikan di Desa Banjarsari yang masih rendah.
Pendidikan yang tinggi maka pengetahuan seseorang akan lebih banyak dan lebih baik
sehingga seseorang akan mudah memahami apa yang akan dilakukan, sebaliknya jika
pendidikan seseorang rendah maka orang tersebut akan acuh tak acuh terhadap apa yang
dilakukan, sehingga orang tersebut tidak mempedulikan pendidikan kesehatan tentang diet
rendah garam, bahkan bahaya lain dari hipertensi yang mungkin terjadi mereka tidak akan
bisa mengenali. Setelah pasien hipertensi atau responden menerima pendidikan kesehatan
tentang diet rendah garam, sebagian responden atau pasien mengetahui dan mengerti
tentang diet rendah garam, meskipun hampir separuh responden berpengetahuan cukup.

2. Sikap tentang Diet Rendah Garam pada Pasien Hipertensi Sebelum dan Sesudah
diberikan Pendidikan Kesehatan di Desa Banjarsari RT 01 RW 01 Manyar Gresik
pada Bulan Februari 2012.

Tabel 2 Sikap tentang Diet Rendah Garam pada Pasien Hipertensi Sebelum dan
Sesudah diberikan Pendidikan Kesehatan di Desa Banjarsari RT 01 RW 01
Manyar Gresik pada Bulan Februari 2012.

Sikap Sebelum Intervensi Sesudah Intervensi
N % N %

Baik 7 21 15 44
Cukup 10 29 11 32
Kurang 17 50 8 24
Total 34 100 34 100

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 34 responden sebelum intervensi responden
bersikap kurang sebanyak 17 orang (50%) dan sebagian kecil bersikap baik 7 orang (21%).
Sesudah intervensi dapat dijelaskan bahwa dari 34 responden hampir setengah responden
bersikap baik 15 orang (44%) dan sebagian kecil bersikap kurang 8 orang (24%).

Proses pembentukan sikap dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pengalaman
pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan (Masyarakat
masih menggunakan obat tradisional untuk menurunkan hipertensi, media massa), lembaga
pendidikan, dan lembaga agama dan pengaruh faktor emosional (Azwar, 1995). Semakin
matur usia seseorang maka semakin stabil emosi dan baik sikapnya. Namun dari data
didapatkan responden dengan usia 41-50 tahun masih mempunyai sikap yang kurang untuk
melaksanakan diet rendah garam meskipun sudah dilaksanakan pendidikan kesehatan.
Sikap responden yang kurang dalam melaksanakan diet rendah garam disebabkan SDM
yang minim ditunjang dari karakteristik responden bahwa sebagian responden hanya
berpendidikan SMP, responden merasa tidak tertarik dengan pendidikan kesehatan tentang
diet rendah garam pada pasien hipertensi dan kesulitan untuk merubah pola hidup sehat.

Menurut Newcomb yang dikutip Notoatmodjo (2003) sikap merupakan kesiapan
atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap
belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi merupakan predisposisi
tindakan suatu perilaku.
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Berdasarkan fakta dan teori di atas peneliti berpendapat bahwa minat seseorang
untuk melaksanakan diet rendah garam sangat mempengaruhi sikap dalam melaksanakan
diet rendah garam. Minat yang tinggi dalam melaksanakan diet rendah garam maka sikap
dalam melaksanakan diet rendah garam juga akan mudah terbentuk begitu pula sebaliknya
jika minat dalam melaksanakan diet rendah garam rendah maka sikap dalam melaksanakan
diet rendah garam akan sulit terbentuk atau tidak terbentuk sama sekali.

3. Tindakan tentang Diet Rendah Garam pada Pasien Hipertensi Sebelum dan
Sesudah diberikan Pendidikan Kesehatan di Desa Banjarsari RT 01 RW 01
Manyar Gresik pada Bulan Februari 2012.

Tabel 3 menjelaskan bahwa dari 34 responden sebelum intervensi sebagian besar
responden memiliki tindakan kurang 19 (62%) dan sebagian kecil memiliki tindakan baik 5
orang (12%). Sesudah intervensi dapat dijelaskan bahwa dari 34 responden hampir
setengah responden yang memiliki tindakan kurang 16 orang (47%) dan sebagian kecil
responden memiliki tindakan cukup 7 orang (21%).

Tabel 3 Tindakan tentang Diet Rendah Garam pada Pasien Hipertensi Sebelum dan
Sesudah diberikan Pendidikan Kesehatan di Desa Banjarsari RT 01 RW 01
Manyar Gresik pada Bulan Februari 2012.

Tindakan Sebelum Intervensi Sesudah Intervensi
N % N %

Baik 5 12 11 32
Cukup 8 26 7 21
Kurang 19 62 16 47
Total 34 100 34 100

Perilaku kesehatan terjadi setelah seseorang mengetahui stimulus kesehatan,
kemudian mengadakan penilaian terhadap apa yang diketahui dan memberikan respon
dalam bentuk sikap. Subjek diharapkan akan melaksanakan apa yang diketahui atau subjek
berubah sikap (Notoatmodjo, 2003).

Setelah dilakukan intervensi didapatkan hasil bahwa masih banyak ditemukan
responden yang tidak melaksanakan diet rendah garam. Hal ini disebabkan karena di Desa
Banjarsari RT 01 RW 01 masih minimnya SDM ditunjang dari karakteristik responden
bahwa sebagian responden berpendidikan SMP, responden merasa tidak tertarik dengan
pendidikan kesehatan tentang diet rendah garam, kesulitan untuk merubah pola hidup
sehat, pengetahuan tentang diet rendah garam yang kurang pada pasien hipertensi dan
dampak dari hipertensi serta kesulitan untuk mengontrol asupan garam atau bumbu
penyedap, dimana bumbu penyedap merupakan komponen pelengkap dalam makanan
sehari hari dan ini merupakan kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan.

Berdasarkan fakta dan teori diatas peneliti berpendapat bahwa seseorang dengan
pengetahuan tentang diet rendah garam yang baik, sikap dalam melaksanakan diet rendah
garam yang cukup tidak menjamin seseorang untuk melakukan tindakan diet rendah
garam. Tindakan untuk melaksanakan diet rendah garam merupakan suatu praktik yang
sulit untuk diterapkan, disinilah masyarakat Banjarsari merasakan kesulitan untuk
menerapkan, meskipun sudah dilakukan intervensi sebagian besar responden masih
memiliki tindakan dalam melaksanakan diet rendah garam yang cukup.
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4. Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Perilaku Diet Rendah Garam pada
Pasien Hipertensi

Tabel 4 Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Perilaku Diet Rendah Garam pada
Pasien Hipertensi di Desa Banjarsari RT 01 RW 01  Manyar Gresik pada
Bulan Februari 2012.

Tingkat Pengetahuan Sikap Tindakan
Pre % Post % Pre % Post % Pre % Post %

Baik 7 21 13 38 7 21 15 44 5 12 11 32
Cukup 14 41 15 44 10 29 11 32 8 26 7 21
Kurang 13 38 6 18 17 50 8 24 19 62 16 47
Total 34 100 34 100 34 100 34 100 34 100 34 100
Wilcoxon
Signed
Rank
Test

α ≤ 0,05 Z= -3.357a

Sig. (2-tailed) 0.001

α ≤ 0,05 Z=-4.123a

Sig. (2-tailed) 0.000

α ≤ 0,05 Z= -3.317a

Sig. (2-tailed) 0.001

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis statistik Uji Wilcoxon Signed Rank Test pada
pengetahuan didapatkan p = 0.001 yang berarti ada pengaruh pendidikan kesehatan
terhadap pengetahuan tentang diet rendah garam pada pasien hipertensi. Sikap didapatkan
p = 0.000 yang berarti ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap tentang diet
rendah garam pada pasien hipertensi. Tindakan didapatkan p = 0.001 yang berarti ada
pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tindakan tentang diet rendah garam pada pasien
hipertensi.

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah orang melakukan
penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmodjo, 2003). Responden yang
mendapatkan pendidikan kesehatan memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih
baik. Bila perilaku tidak didasari pengetahuan maka perilaku tersebut tidak akan
berlangsung lama. Menurut Nursalam (2008), keperawatan adalah model pelayanan
profesional dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada individu baik sehat
maupun sakit yang mengalami gangguan fisik, psikis, sosial agar mencapai derajat
kesehatan yang optimal. Pengetahuan tentang ilmu keperawatan sangat diperlukan agar
pelayanan keperawatan yang akan diberikan pada klien mempunyai tujuan yang jelas dan
efektif. Pengetahuan tersebut memberikan dasar konseptual dan rasional terhadap metode
pendekatan yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan keperawatan yang spesifik dan tepat
(Dorothy, 1997).

Tabel 5.4 menjelaskan hasil analisis Uji Wilcoxon Signed Rank Test bahwa ada
pengaruh antara pendidikan kesehatan terhadap sikap tentang diet rendah garam pada
pasien hipertensi dimana Sig. (2-tailed) = 0.000 0.000) dengan α ˂ 0,05.

Menurut Stuart (1968) dalam defenisi yang dikemukakan, dikutip oleh staf jurusan
PK-IP FKMUI (1984) mengatakan bahwa pendidikan kesehatan adalah komponen
program kesehatan dan kedokteran yang terdiri atas upaya terencana untuk mengubah
perilaku individu, keluarga dan masyarakat yang merupakan cara perubahan berfikir,
bersikap dan berbuat dengan tujuan membantu pengobatan, rehabilitasi, pencegahan
penyakit dan promosi hidup sehat.

Pendidikan kesehatan yang diterima oleh pasien hipertensi dapat mengubah sikap
dalam bertindak atau berperilaku terutama dalam diet rendah garam melalui peranan
beberapa faktor: pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting,
pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama dan
pengaruh faktor emosional (Azwar, 1995).

Secara umum individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah
dengan sikap orang yang dianggap penting. Perawat merupakan seseorang yang dianggap
memahami masalah klien. Informasi yang diberikan perawat atau peneliti akan
mempengaruhi penghayatan dan membentuk tanggapan, dimana tanggapan merupakan
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salah satu dasar dalam membentuk sikap. Informasi yang diberikan peneliti melalui
leafleat dapat menyampaikan pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini
seseorang. Informasi yang baru akan memberikan landasan berfikir kognitif baru dalam
membentuk sikap.

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis Wilcoxon Signed Rank Test bahwa ada
pengaruh antara pendidikan kesehatan terhadap tindakan tentang diet rendah garam pada
pasien hipertensi dimana Sig. (2-tailed) = 0.001 0.001) dengan α ˂ 0,05.

Menurut Steward dalam buku Nasrul Effendi (1998), pendidikan kesehatan
merupakan unsur program kesehatan yang ada didalamnya terkandung rencana untuk
merubah perilaku perorangan dan masyarakat dimana hasil yang diharapkan dari
pendidikan kesehatan adalah terjadinya perubahan sikap dan perilaku dari individu,
keluarga dan masyarakat untuk dapat menanamkan prinsip prinsip hidup sehat dalam
kehidupan sehari hari untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Pendidikan kesehatan dapat mengubah perilaku seseorang dalam mengetahui
stimulus atau objek kesehatan, kemudian mengadakan penilaian atau pendapat terhadap
apa yang diketahui, proses selanjutnya ia akan melaksanakan atau mempraktekkan apa
yang diketahui atau disikapinya (dinilai baik) melalui proses : Awareness, interest,
evaluation, trial, adaption. Perubahan perilaku atau mengadopsi perilaku baru itu
mengikuti tahap tahap yang telah disebutkan diatas, yakni melalui proses perubahan
pengetahuan → sikap → tindakan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian bahwa
terjadi peningkatan pengetahuan, sikap, dan tindakan sebelum dan sesudah diberikan
pendidikan kesehatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pengetahuan tentang diet rendah garam, mengalami peningkatan sesudah diberikan
pendidikan kesehatan pada pasien hipertensi.

2. Sikap tentang diet rendah garam, mengalami peningkatan sesudah diberikan
pendidikan kesehatan pada pasien hipertensi.

3. Tindakan tentang diet rendah garam, mengalami peningkatan sesudah diberikan
pendidikan kesehatan pada pasien hipertensi.

4. Pendidikan kesehatan mempengaruhi perilaku (pengetahuan, sikap, tindakan) diet
rendah garam pada pasien hipertensi.

Saran

1. Perawat Puskesmas di Wilayah Desa Banjarsari perlu memberikan pendidikan
kesehatan tentang diet rendah garam secara langsung dan rutin kepada masyarakat.

2. Pasien dengan hipertensi harus menerapkan diet rendah garam dalam kehidupan
sehari hari agar hipertensi bisa terkontrol dan terhindar dari komplikasi.

3. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan dengan memperbaiki penyampaian
pendidikan kesehatan tentang diet rendah garam menggunakan media laptop dan
LCD serta media pelengkap yaitu alat peraga sendok teh dan garam sehingga hasil
yang diharapkan bisa maksimal.
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ABSTRAK

Diare merupakan salah satu infeksi saluran pencernaan, jika tidak segera ditangani
bisa mengakibatkan kematian. Pengetahuan ibu tentang pencegahan diare dapat diberikan
meskipun pendidikan kesehatan, dengan pengetahuan pendidikan kesehatan, mengambil
dalam mencegah diare untuk mencegah diare yang dapat meningkatkan status kesehatan.

Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk mendekati Desain
Satu-Group Pretest-posttest, metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling,
sampel yang diambil sebesar 23 responden. Variabel bebas adalah variabel dependen,
sedangkan pendidikan kesehatan adalah perilaku (pengetahuan, sikap, tindakan)
pencegahan diare pada tahap keluarga 3. Data penelitian diambil menggunakan kuesioner
dan observasi.

Perhitungan hasil penelitian dengan menggunakan uji Wilcoxon statistik Test,
menunjukkan hasil pengaruh pendidikan kesehatan pada perilaku pencegahan diare pada
keluarga tahap 3 (pengetahuan: ρ = 0.00, sikap: ρ = 0,001, tindakan: ρ = 0,000).

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan perawat dan tenaga medis lainnya yang
memberikan pendidikan kesehatan dalam upaya untuk membantu ibu (orang tua) atau
masyarakat dalam meningkatkan baik pengetahuan, sikap, dan tindakan dan keterampilan
untuk dapat mencegah diare yang dapat mengurangi angka kematian akibat diare pada
anak balita.

Kata kunci: Pendidikan Kesehatan, Pengetahuan, Sikap, Tindakan.

ABSTRACT

Diarrhea is one of the digestive tract infection, if not addressed promptly can result
in death. Mother’s knowledge about the prevention of diarrhea can be provided though a
health education, with health education knowledge, takes in preventing diarrhea to prevent
diarrhea that can improve health status.

Methods this study uses experimental methods to approach One-Group Pretest-
posttest Design, sampling method used is purposive sampling, sample are taken by 23
respondents. The independent variable is the dependent variable, while health education is
behavior (knowledge, attitude, action) the prevention of diarrhea in the family stage 3. The
research data was taken using a questionnaire and observation.

From calculations using the Wilcoxon Signed Rank test Test statistics, shows the
results of the effect of health education on diarrhea prevention behaviors on the family
stage 3 (knowledge : ρ = 0.00, attitude : ρ = 0.001, action : ρ = 0.000).

Based on the results of this study is expected that nurses and other medical
personnel providing health education in an effort to help mothers (parents) or the
community in improving both the knowledge, attitudes, and actions and skills to be able to
prevent the diarrhea that can reduce mortality from diarrhea among children under five.

Keywords : Health Education, Knowledge, Attitude, Action.
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PENDAHULUAN

Penyakit diare masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting
karena merupakan penyumbang utama ketiga angka kematian anak diberbagai negara
termasuk Indonesia. Diperkirakan, anak berumur dibawah lima tahun mengalami 203
episode diare per tahunnya dan empat juta anak meninggal diseluruh dunia akibat diare dan
malnutrisi. Kematian akibat diare umumnya disebabkan dehidrasi (kehilangan cairan).
Lebih kurang 10% episode diare disertai dehidrasi akibat kehilangan cairan dan elektrolit
tubuh secara berlebihan, bayi dan anak kecil lebih mudah mengalami dehidrasi dibanding
anak yang lebih besar. Semua yang menjadi masalah di Indonesia sehingga terjadinya
angka kematian balita yang paling banyak diakibatkan karena diare  dan kurangnya
pengetahuan ibu pada pendidikan kesehatan (Widoyono, 2005). Angka kesakitan diare
hasil survey tahun 1996 yaitu 280 per seribu penduduk dan episode pada balita 1,08 kali
per tahun. Menurut hasil survey kesehatan rumah tangga (SKRT) dalam beberapa survey,
penyakit diare masih merupakan penyebab utama kematian bayi dan balita. Jumlah
penderita diare di Provinsi  Jawa Timur pada tahun 2006 sebesar 837.724, dengan
penderita pada balita 346.297 (Saccharin, 1996). Pendidikan kesehatan merupakan satu
bentuk tindakan mandiri keperawatan yang diperlukan untuk membantu klien baik
individu, kelompok, maupun masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya melalui
kegiatan pembelajaran, yang didalamnya perawat berperan sebagai perawatan pendidik
(suliha, 2005).  Stuart (1986), dikutip oleh Staf  Jurusan PK-IP FKMUI (1984) mengatakan
bahwa pendidikan kesehatan adalah komponen program kesehatan dan kedokteran yang
terdiri atas upaya terencana untuk mengubah perilaku individu, kelompok, maupun
masyarakat yang merupakan perubahan cara berfikir, bersikap dan berbuat dengan tujuan
membantu pengobatan, rehabilitasi, pencegahan penyakit dan promosi hidup sehat. Dari
studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di wilayah kerja Puskesmas Industri Gersik
Kabupaten Gersik didapatkan diare merupakan urutan pertama  penyakit yang diderita
balita di Desa Sidomoro. Namun belum diketahui  pengaruh pendidikan kesehatan
terhadap perilaku pencegahan diare pada keluarga tahap 3.

Kematian bayi di Indonesia disebabkan oleh penyakit diare. Untuk mendiagnosis
diare, maka pemeriksaan antigen secara langsung dari tinja mempunyai nilai sensitifitas
cukup tinggi (70-90%), tetapi biaya pemeriksaan cukup mahal (Sunoto, 2008). Saat ini
morbiditas (angka kematian) diare di Indonesia mencapai 195 per 1000 penduduk dan
angka ini merupakan yang tertinggi di antara negara-negara di Asean. Data Departemen
Kesehatan RI menunjukkan 5.051 kasus diare sepanjang tahun 2005 lalu di 12 provinsi.
Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan dengan  jumlah pasien diare pada tahun
sebelumnya, yaitu sebanyak 1.436 orang. Diawal tahun 2006, tercatat 2.159 orang di
Jakarta yang dirawat di rumah sakit akibat menderita diare. Melihat data tersebut dan
kenyataan bahwa masih banyak kasus diare yang tidak terlaporkan, Departemen Kesehatan
menganggap diare merupakan isu prioritas kesehatan ditingkat lokal dan nasional karena
punya dampak besar pada kesehatan masyarakat kurang lebih 80% kematian terjadi pada
anak usia kurang dari 2 tahun (Depkes RI, 2008). Di Desa Sidomoro RT01/RW04 wilayah
kerja Puskesmas Industri pada tiga bulan terakhir sebanyak 24 orang dari 108 orang jumlah
balita yang ada. Penyakit ini mempunyai konotasi yang mengerikan serta menimbulkan
kecemasan dan kepanikan warga masyarakat karena bila tidak segera diobati, dalam waktu
singkat ± 48 jam penderita akan meninggal karena kekurangan cairan (Triatmodjo, 2008).

Diare dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu keadaan lingkungan,
perilaku masyarakat, pelayanan masyarakat, gizi kependudukan, pendidikan, keadaan
sosial ekonomi. Penyakit diare dapat ditanggulangi dengan penanganan yang tepat
sehingga tidak sampai menimbulkan kematian terutama pada balita. Dampak negatif
penyakit diare pada bayi dan anak-anak antara lain adalah menghambat proses tumbuh
kembang anak yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup anak. Komplikasi
diare yang sering terjadi adalah dehidrasi (ringan, sedang, berat) dengan gejala
meteorismus, hipotoni otot, lemah, bradikardia, perubahan elektrokardiogram,
hipoglikemia, intoleransi sekunder akibat kerusakan vili mukosa usus dan defisiensi enzim
laktosa, kejang terjadi juga pada dehidrasi hipertonik dan juga malnutrisi energi protein
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(akibat muntah dan diare, jika lama atau kronik). Komplikasi yang jarang terjadi adalah
kerusakan syaraf, persendian atau jantung, dan kadang-kadang usus berlubang. Orang tua
berperan besar dalam menentukan penyebab anak terkena diare. Bayi dan balita yang
masih menyusu dengan ASI eksklusif jarang diare karena tidak terkontaminasi dari luar.
Susu formula dan makanan pendamping ASI dapat terkontaminasi bakteri dan virus,
sehingga dapat menyebabkan diare, bila penderita diare maka akan banyak sekali
kehilangan cairan tubuh yang dapat menyebabkan kematian terutama pada bayi dan anak-
anak dengan usia dibawah 5 tahun (Ummualiya, 2008). Selain itu, bahan pemanis buatan
seperti sorbitol dan manitol yang ada dalam permen karet serta produk bebas gula yang
lain dapat menimbulkan diare.

Pendidikan kesehatan merupakan usaha atau kegiatan untuk membantu ibu (orang
tua) atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan baik pengetahuan, sikap, maupun
keterampilan untuk dapat mencegah diare sehingga dapat mengurangi angka kematian
pada anak balita di Indonesia (Herawani, 2001). Paparan di atas menyebutkan bahwa
peneliti ingin mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perilaku ibu dengan
kejadian diare pada anak balita di Desa Sidomoro RT01/ RW04.

METODE DAN ANALISA

Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan pendekatan
onegroup pre test-post test design, yang dilakukan di Desa Sidomoro wilayah kerja
Puskesmas Industri, kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, pada bulan januari-bulan
Februari. Populasi dalam penelitian ini keluarga tahap 3 penderita diare di Desa Sidomoro
RT01/RW04 wilayah kerja Puskesmas Industri Gersik Kabupaten Gersik sebesar 23 ibu
balita. Dengan teknik sampling purposive sampling yang ditetapkan berdasarkan kriteria
inklusi. Jadi besar sampel yang di ambil sebesar 23 ibu  balita. Dalam penelitian ini
variabel independennya adalah pendidikan kesehatan dan variabel dependen dalam
penelitan ini adalah perilaku (pengetahuan, sikap, tindakan) pencegahan diare pada
keluarga tahap 3. Instrumen yang digunakan kuesioner. Untuk mengindetifikasi pengaruh
pendidikan kesehatan terhadap perubahan perilaku pencegahan diare pada keluarga tahap
3, (pengetahuan sikap tindakan) digunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test, dengan taraf
kemaknaan 0,05,apabila p /2 maka diterima yang berarti terdapat perbedaan
antara sebelum dan sesudah  diberikan perlakuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengetahuan tentang Perilaku Pencegahan diare pada keluarga tahap 3
Sebelum dan Sesudah Diberikan Pendidikan Kesehatan.

Tabel 1 Pengetahuan tentang Perilaku Pencegahan diare pada keluarga tahap 3
diruang balai RW di desa Sidomoro

Pengetahuan Sebelum Intervensi Sesudah
Intervensi

N % N %

Baik 5 21,7 8 34,8
Cukup 9 39,1 15 65,2
Kurang 9 39,1 - -
Total 23 100 23 100

Wilcoxon Signed Ranks Tes : ρ = 0,005

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum intervensi sebagian besar
responden memiliki pengetahuan kurang sebanyak 9 orang (34,1%) dan sesudah intervensi
hampir seluruh responden memiliki pengetahuan cukup sebanyak 15 orang (65,3%).
Berdasarkan hasil analisis statistik Uji Wilcoxon Signed Rank Test, pengetahuan sesudah
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dan pengetahuan sebelum diberikan pendidikan kesehatan didapatkan ρ = 0,005 yang
berarti bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan tentang perilaku
pencegahan diare pada keluarga tahap 3.

Mantra (1994) mengatakan bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh pendidikan,
pengalaman, dan umur. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin mudah orang
tersebut untuk menerima informasi. Pendidikan tinggi akan membuat seseorang cenderung
untuk mendapatkan informasi baik dari orang lain maupun media masa.Hasil penelitian
dari Ramdaniati (2008) menunjukan bahwa masih banyaknya pengetahuan Ibu yang
rendah terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dalam pencegahan diare pada balita. Ini
disebabkan karena Ibu hanya berada pada tingkattahu dan belum sampai memahami,
mengaplikasikan, menganalisa dan mengevaluasi terhadap suatu materi yang berkaitan
dengan perilaku hidup bersih dan sehat dalam pencegahan diare pada balita
(Notoatmodjo,2003).Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu
seseorang terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan
sebagainya). Pengetahuan merupakan faktor yang penting untuk terbentuknya prilaku
seseorang, karena dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari
pengetahuan akan lebih lenggang dari perilaku yang tidak di dasari oleh pengetahuan
(Notoadmojo, 2003). Dengan meningkatnya pengetahuan ibu tentang stimulasi diharapkan
akan terjadi perubahan perilaku ke arah yang mendukung kesehatan.

Hasil penilitian ini menunjukan bukti bahwa setelah diberikan pendidikan
kesehatan tentang pengtahuan diare bahwa pengtahuan ibu balita tentang pencegahan diare
akan memberikan efek terhadap perubahan terhadap pencegahan diare pada balita. Akan
tetapi peningkatan pengetahuan saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya diare pada
balita tanpa diiringi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari karena individu hanya
mengetahui tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk hidup bersih dan sehat akan sia-sia.
Pengetahuan yang juga diiringi oleh kesadaran untuk hidup bersih dan sehat serta sikap
positif untuk melakukan pola hidup bersih dan sehatakan melahirkan perilaku masyarakat
yang bersifat langgeng untuk hidup bersih dan sehat serta bertanggung jawab terhadap
dirisendiri, keluarga khususnya anak dari berbagai penyakit salah satunya penyakit Diare.

2. Sikap tentang Perilaku Pencegahan diare pada keluarga tahap 3  Sebelum dan
Sesudah Diberikan Pendidikan Kesehatan.

Tabel 2 Sikap tentang Perilaku Pencegahan diare pada keluarga tahap 3 diruang
balai RW di desa Sidomoro RT01/RW04

Sikap Sebelum Intervensi Sesudah Intervensi

N % N %

Baik 6 26,1 13 56,5
Cukup 6 26,1 10 43,5
Kurang 11 47,8 - -
Total 23 100 23 100
Wilcoxon Signed Ranks Tes : ρ = 0,001

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebelum intervensi sebagian besar responden
memiliki sikap kurang sebanyak 10 orang (43,5%) dan sesudah intervensi hampir
setengahnya responden memiliki sikap cukup sebanyak 10 orang (43,5%). Berdasarkan
hasil analisis statistik Uji Wilcoxon Signed Rank Test, Sikap sebelum - sikap sesudah
didapatkan ρ = 0,001 yang berarti ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap
tentang perilaku pencegahan diare pada keluarga tahap 3.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelum diberikan pendidikan
kesehatan sebagian besar responden memiliki sikap yang kurang (7 orang) tentang perilaku
pencegahan diare pada keluarga tahap 3. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan pula
bahwa sesudah diberikan pendidikan kesehatan hampir seluruh responden memiliki sikap
yang cukup (10 orang) dan sebagian kecil responden memiliki sikap yang baik (13 orang)
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tentang perilaku pencegahan diare pada keluarga tahap 3. Berdasarkan hasil analisis
statistik Uji Wilcoxon Signed Rank Test, Sikap sebelum – sikap sesudah didapatkan ρ =
0,001 yang berarti ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap tentang perilaku
pencegahan Diare pada keluarga tahap 3.

Sikap (attitude) merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup
terhadap sesuatu stimulus atau obyek. Sikap menunjukan konotasi adanya kesesuaian
reaksi terhadap stimulus tertentu. Menurut Notoatmodjo (2003), sikap merupakan kesiapan
atau kesedian untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu.Sikap
belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akn tetapi merupakan predisposisi tindakan
suatu perilaku. Perbedaan sikap seseoarng memberikan indikasi bahwa sikap positif akan
memberikan konstribusi terhadap perilaku positif juga kepada orang tersebut selanjutnya
akan memberikan dampak positif pada obyek yg dikenai perilaku tersebut. Dalam hal ini
seorang Ibu balita memiliki sikap menerima (bersedia memberikan stimulus) kemudian
merespon terhadap apa yang diketahui tentang kesehatan, perawatan danpencegahan diare
pada balita maka akan terjadi perubahan sikap yang tepat antara ibu, dengan balita
sehingga bila sikap ibu balita baik secara terus menerus maka balita dengan diare tidak
akan terjadi.

Hasil penilitian ini menunjukan bukti bahwa setelah diberikan pendidikan
kesehatan tentang pencegahan diare, sikap ibu balita tentang pencegahan diare mengalami
peningkatan karena pendidikan kesehatan yang diberikan akan memberikan efek terhadap
perubahan  (sikap) ibu terhadap pencegahan diare. Ibu akan memiliki sikap yang lebih baik
jika diberikan pendidikan kesehatan melalui pelatihan/penyuluhan,  poster/brosur, maupun
lewat kegiatan posyandu.
3. Tindakan tentang Perilaku Pencegahan diare pada keluarga tahap 3  Sebelum

dan Sesudah Diberikan Pendidikan Kesehatan.

Tabel 3 Tindakan tentang Perilaku Pencegahan diare pada keluarga tahap 3 diruang
balai RW di desa Sidomoro RT01/RW04
Tindakan Sebelum Intervensi Sesudah Intervensi

N % N %

Baik 4 17,4 7 30,4
Cukup 7 30,4 16 69,6
Kurang 12 52,2 - -
Total 23 100 23 100
Wilcoxon Signed Ranks Tes : ρ = 0,000

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum intervensi sebagian besar
responden memiliki tindakan cukup sebanyak 7 orang (30,4%) dan sesudah intervensi
sebagian besar responden memiliki tindakan yang cukup sebanyak 16 orang (69,6%).
Berdasarkan hasil analisis statistik Uji Wilcoxon Signed Rank Test, tindakan sebelum -
tindakan sesudah didapatkan ρ = 0,000 yang berarti bahwa ada pengaruh pendidikan
kesehatan terhadap tindakan tentang perilaku pencegahan diare pada keluarga tahap 3.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelum diberikan pendidikan
kesehatan sebagian besar responden memiliki tindakan yang cukup (7 orang) dan sebagian
kecil responden memiliki tindakan yang kurang (12 orang) tentang perilaku pencegahan
diare pada keluarga tahap 3.Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan pula bahwa
sesudah diberikan pendidikan kesehatan hampir seluruh responden memiliki tindakan yang
cukup (12 orang) dan sebagian kecil responden memiliki tindakan yang baik (7 orang)
tentang perilaku pencegahan diare pada keluarga tahap 3. Berdasarkan hasil analisis
statistik Uji Wilcoxon Signed Rank Test, tindakan sebelum – tindakan sesudah didapatkan
ρ = 0,000 yang berarti bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tindakan
tentang perilaku pencegahan diare pada keluarga tahap 3.

Teori dari Notoatmodjo (2010) mengatakan bahwa tindakan atau perilaku individu
terjadi diawali dengan adanya pengalaman, setelah seseorang mengetahui stimulus atau
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obyek kesehatan kemudian mengadakan penelitian atau pendapat terhadap apa yang
diketahui, proses selanjutnya ia akan melaksanakan atau mempraktikan apa yang diketahui
atau disikapinya yang dinilai baik. Dimulai dengan melakukan tindakan inilah sesuatu
diharapkan akan dapat berubah sesuai dengan yang dikehendaki (Fitri, 2008). Pengalaman
yang dipersepsikan akan menimbulkan motivasi dan niat untuk bertindak. Faktor
lingkungan yang mempengaruhi antara lain teman, masyarakat, organisasi juga memiliki
peran yang tidak kalah penting bagi seseorang/ibu balita dalam melakukan suatu
tindakan.Pendidikan kesehatan merupakan satu bentuk tindakan mandiri keperawatan
untuk membantu klien baik individu, kelompok maupun masyarakat dalam mengatasi
masalah kesehatannya melalui kegiatan pembelajaran yang di dalamnya perawat berperan
sebagai perawat pendidik (Suliha, 2005). Dari hasil penelitian terhadap 23 responden
didapatkan sebagai besar berusia 26-30 tahun yaitu sebanyak 9 orang (40%), Dan sebagian
besar berpendidikan SMA yaitu sebanyak 11 orang (48%). Karena pengetahuan
merupakan faktor yang penting untuk terbentuknya perilaku seseorang karena dari
pengalaman yang dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasaripengetahuan  akan
lebih lenggang dari perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmohadjo, 2003).
Dengan meningkatkanya pengetahuan ibu tentang stimulasi diharapkan akan terjadi
perubahan perilaku kearah yang mendukung  kesehatan.

Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan sikap,
dan sikap yang baik akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan,
dimana pengetahuan dan sikap menjadi dasar tindakan/perilaku seseorang. Oleh karenanya
pendidikan kesehatan tentang pencegahan diare penting bagi ibu untuk menjadi dasar
tindakannya dalam mengurangi/menjauhi perilaku hidup tidak sehat dan akibat yang
ditimbulkan seperti diare.Hasil penelitian ini menunjukan bukti bahwa tindakan ibu balita
tentang perilaku pencegahan diare sesuai dengan pengetahuan dan sikapnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pengetahuan tentang pencegahan diare pada keluarga tahap 3 meningkat sesudah
diberikan pendidikan kesehatan

2. Sikap tentang pencegahan diare pada keluarga tahap 3 meningkat sesudah diberikan
pendidikan kesehatan

3. Keluarga tahap 3 yang mendapatkan pendidikan kesehatan mengalami peningkatan
perilaku dalam pencegahan diare

Saran

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya dengan
meningkatkan jumlah sampel penelitian serta faktor-faktor lain yang juga berpengaruh.

2. Kepada penelitilain yang ingin mengembangkan penelitian ini, agar hasil yang ingin
dicapai lebih valid hendaknya dilakukan penelitian dengan lebih banyak mengendalikan
variable kontrol pada penelitian tersebut.

3. Bagi Masyarakat di Desa Sidomoro RT01/RW04 wilayah kerja Puskesmas Industri
Gresik Kabupaten Gresik. Usaha-uaha untuk menambah dan meningkatkan
pengetahuan tentang penyakit diare yaitu dengan cara membaca dari media cetak
tentang kesehatan khususnya mengenai diare, mendengarkan berita kesehatan dari
media elektronik dan juga mengikuti penyuluhan kesehatan.

4. Bagi Petugas Kesehatan, Dengan adanya kesenjangan data tersebut, metode proses
keperawatan merupakan proses pendekatan yang dapat dilakukan oleh karena itu, perlu
ditingkatkan guna memudahkan dalam memperoleh data untuk menentukan dan
memprioritaskan masalah klien.
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ABSTRAK

Mainan edukatif benar-benar memberikan fungsi yang optimal permainan anak
formatif. Banyak itu pemain di pemasaran akan menganggap pilihan orang tua di pemutar
memberi tanpa syarat dan hal utilitas bagi anak. Jadi akan berdampak anak akan buruk
perkembangan motorik, sehingga perlu untuk menandai upaya akal untuk meningkatkan
perilaku orang tua mampu dalam menentukan jenis pemain. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengetahuan korelasi dan sikap ibu tentang diberikan stimulasi mainan
edukatif dengan anak-anak perkembangan motorik (1-2 tahun) di Kabupaten Silvan
Morowudi Cerme di Kabupaten Gresik.

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional untuk mengetahui hubungan
antara variabel independen dan dependen, populasi responden adalah ibu ibu yang
memiliki anak usia 1-2 tahun di wilayah Morowudi Cerme Kabupaten Gresik yang sesuai
dengan kriteria inklusi sebanyak 50 responden yang diperoleh oleh sampel purposive,
variabel yang dianalisis adalah sikap genostic dan ibu sebagai variabel sebagai anak yang
mandiri dan mengembangkan motorik sebagai variabel dependen. Pengumpulan data
menggunakan kuesioner kepada responden, hasil data pengumpulan generasi-dianalyzed
dengan akun Chi Square hasil kuis (α) = 0,05.

Analisis menggunakan Chi Square diperoleh oleh ilmu pengetahuan hasil ibu
signifikan dengan rekening hasil (α) 0.020, sikap ibu dengan akun hasil (α) 0,013. Dapat
disimpulkan bahwa tanda merasakan hubungan yang kuat antara pengetahuan sikap ibu
tentang diberikan stimulasi mainan edukatif dengan anak-anak motorik anak usia
pengembangan (1-2 tahun).

Berdasarkan penelitian bahwa ilmu pengetahuan dan sikap merupakan domain
penting dalam memberi pemain edukatif yang disangga dengan banyak pengalaman untuk
anak ibu.

Kata kunci: Pengetahuan, Sikap, motorik Perkembangan Anak, mainan edukatif

ABSTRACT

The educative toys really give optimal game function of formative child.  A lot of it
player at marketing will regard option of parent in give player without regard requirement
and utility for child. So will impacted bad will children motoric development, thus needs to
mark sense effort to increase able parent behaviour in determine player type. This
research objective was to know correlation knowledge and attitude mother about given to
stimulation the educative toys with children motoric development (1-2 years old) at Silvan
Morowudi Cerme’s district Gresik's Regency.

This research utilizes design Cross sectional to know correlation among variable
independent and dependent, respondent population is mother mother that have age child 1-
2 years at Silvan Morowudi Cerme's district Gresik's Regency that corresponds to
inclusion criteria as much 50 acquired respondent by purposive sample, variable that was
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analyzed is genostic and mother attitude as variable as motorik's independent and
developing child as variable as dependent. Data collecting utilizes kuesioner to
respondent, result of that data collecting is succeeding dianalyzed with Chi Square's quiz
result accounts (α) = 0.05.

From analyzed Chi Square's quiz gotten by signifikan's result mother science with
result accounts (α) 0.020, mother attitude with result accounts (α) 0.013. Can be
concluded that marks sense strong correlation among knowledge attitude mother about
given to stimulation educative toys with children motoric development age child (1-2 years
old).

Based data upon that science and attitude constitutes domain momentous deep give
educative player that is propped with many experience to mother child.

Keywords: Knowledge, Attitude, Motorik Child Development, Educative toys

PENDAHULUAN

Alat permainan edukatif merupakan alat permainan yang dapat memberikan fungsi
permainan secara optimal dan perkembangan anak dimana melalui alat permainan ini anak
akan selalu dapat mengembangkan kemampuan motorik halus dan kasar. Dalam
penggunaan alat permainan edukatif ini banyak dijumpai pada masyarakat yang kurang
memahami jenis permainan karena banyak orang tua terutama ibu membeli permainan
tanpa memperdulikan jenis kegunaan yang mampu mengembangkan aspek motoriknya,
sehingga terkadang harganya mahal, tidak sesuai dengan umur anak dan tipe permainannya
(Nursalam, 2005). Apabila dibandingkan dengan negara-negara barat, maka perkembangan
motorik pada anak di Indonesia tergolong sangat rendah. Di Amerika, anak mulai berjalan
pada umur 11-12 bulan, dan anak-anak di Eropa antara 12-13 bulan. Sedangkan di
Indonesia pada sampel yang diteliti adalah 14 bulan. Informasi yang cukup untuk
menerangkan perbedaan tersebut belum ada dan lingkungan ikut berperan. Penjabaran
tersebut di atas, menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pemberian stimulasi untuk
mengembangkan kemampuan motorik merupakan hal yang penting (Thompson, 2008). Di
Indonesia masih banyak ditemukan anak yang dengan usianya belum mampu melakukan
aktifitasnya sesuai dengan tahap perkembangan yang semestinya dikarenakan faktor dari
orangtua yang kurang akan pengetahuan dan bersikap acuh serta menyepelehkan apa yang
seharusnya diperlukan oleh si anak (Kissanti, 2008). Berdasarkan hasil wawancara dengan
ibu-ibu yang mempunyai anak usia 1-2 tahun di kelurahan Morowudi Kecamatan Cerme
Gresik bahwa ada beberapa ibu belum bisa membedakan alat permainan yang edukatif
dengan yang tidak edukatif. Peneliti juga mendapati 80% ibu di desa ini kurang
pengetahuan dan mereka menganggap bahwa segala macam permainan itu hanya bertujuan
untuk menyenangkan anaknya saja tanpa berpikir permainan bisa menjadi stimulasi
perkembangan anaknya. Para ibu juga kurang bersikap peduli dan kurang mendukung
terhadap alat permainan anaknya. Bahkan ibu-ibu tersebut juga kurang memberi
kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu yang baru yang biasa dilakukan anak
sesuai dengan tahap perkembangannya. Namun sampai saat ini hubungan pengetahuan dan
sikap ibu tentang pemberiaan stimulasi APE belum dapat di jelaskan.

Data catatan Kelurahan Morowudi 2011 jumlah ibu yang mempunyai anak usia 1-2
tahun sebanyak 35 orang. Tiga orang berpendidikan SD, 12 orang berpendidikan SMP, 18
orang berpendidikan SMA dan 2 orang berpendidikan S1. Sedangkan berdasarkan survey
awal yang dilakukan oleh peneliti pada bulan juni 2011 terdapat 10 anak yang berusia 1-2
tahun didapat 7 anak (70%) perkembangan motorik kurang baik dan 3 anak (30%)
perkembangan motorik anak baik. Sedangkan diukur dari pengetahuan ibu tentang
pemberian stimulasi alat permainan edukatif (APE) diperoleh 8 ibu (80%) mempunyai
pengetahuan kurang dan 2 ibu (20%) mempunyai pengetahuan baik. Padahal
perkembangan motorik anak sangat tergantung dari stimulasi yang diberikan ibu sebagai
orang yang terdekat dengan anak. Dan karena itu ibu perlu mempunyai pengetahuan yang
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cukup dan keterampilan dalam memberikan rangsangan pada balitanya, sehingga
perkembangan motorik anak akan lebih optimal (Soetjiningsih, 2002).

Alat permainan edukatif sangat memberikan fungsi permainan secara optimal dari
perkembangan anak, dimana melalui alat permainan ini akan selalu mengembangkan
kemampuan fisik, bahasa, kemampuan kognitif dan adaptasi sosialnya, khususnya
meningkatkan perkembangan motorik kasar dan halus, hal ini untuk meningkatkan
keterampilan anak. Banyaknya alat permainan di pasaran akan mempengaruhi pilihan dari
orangtua dalam membelikan alat permainan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan
kegunaan bagi anak. Sehingga akan berdampak buruk akan perkembangan motorik anak
seperti keterlambatan dalam berjalan dan berfikir. Sehingga perlu adanya usaha untuk
meningkatkan perilaku orangtua yang baik sehingga akan secara bijak dalam menentukan
jenis alat permainan yang akan diberikan kepada anak. Sudah banyak diberitakan melalui
media massa tentang pentingnya pemilihan alat permainan edukatif, syarat-syarat alat
permainan edukatif dengan harapan memberikan gambaran kepada orangtua. Pendekatan
secara dini dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan bagi ibu dengan anak usia 1-2
tahun, contohnya pada kegiatan posyandu. Dengan peningkatan pengetahuan dari ibu
diharapkan dalam memberikan alat permainan akan menunjang dalam meningkatkan
perkembangan motorik anak.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti sangat tertarik untuk meneliti hubungan
pengetahuan dan sikap ibu tentang pemberian stimulasi alat permainan edukatif (APE)
dengan perkembangan motorik anak usia 1-2 tahun dengan harapan hasil penelitian ini
dapat dipakai sebagai salah satu dasar dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu
sehingga tumbuh kembang anak dapat dipantau.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini merupakan penelitian Cross-Sectional, yang dilakukan di Desa
Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, pada bulan Agustus-September 2011.
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu dan anak usia 1-2 tahun yang berada di
Desa Morowudi, Cerme Kabupaten Gresik sebanyak 50 ibu dan 50 anak. Dengan
menggunakan teknik purposive sampling, jadi besar sampel yang digunakan 44 orang
responden. Variabel independen dalam penelitian ini adalah: Pengetahuan dan sikap ibu
tentang pemberian stimulasi pemberian alat permainan edukatif, sedangkan variabel
dependennya adalah perkembangan motorik anak. Instrumen dalam penelitian ini adalah
lembar observasi. Data-data yang sudah berbentuk tersebut diolah dan dianalisis dengan
menggunakan uji statistic spearman rank correlation (χ²) dengan nilai signifikan p ≤ 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengetahuan Ibu Tentang Pemberian Permainan Edukatif

Tabel 1 Distribusi frekuensi pengetahuan responden di Desa Morowudi Kecamatan
Cerme Kabupaten Gresik, Nopember 2011

Pengetahuan Jumlah Persentase
Baik 8 18%

Cukup 26 59%
Kurang 16 23%
Total 50 100%

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar 26 (59%) responden
memiliki pengetahuan cukup dan sebagian kecil 8 (18%) responden memiliki pengetahuan
baik.
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2. Sikap Ibu terhadap Pemberian Permainan Edukatif

Berdasarkan hasil penelitian sikap ibu terhadap permainan edukatif menunjukkan
bahwa hampir seluruh 95 (95%) responden memiliki sikap yang adaptif dan sebagian kecil
5 (5%) responden memiliki sikap yang mal adaptif.

3. Perkembangan Motorik Anak Usia 1-2 tahun

Berdasarkan hasil penelitian perkembangan motorik anak usia 1-2 tahun
menunjukkan bahwa setengah 22 (50%) perkembangan motorik anak sesuai dan sebagian
kecil 5 (11%) perkembangan motorik anak ada penyimpangan.

4. Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Pemberian Stimulasi Alat
Permainan Edukatif (APE)

Tabel 2 Tabulasi Silang Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Pemberian
Stimulasi Alat Permainan Edukatif (APE) dengan Perkembangan Motorik
Anak Usia 1-2 tahun

Berdasarkan Tabel 1 terlihat responden dengan tingkat pengetahuan baik sebanyak
8 orang, sebagian besar (62,5%) perkembangan motorik anak sesuai dan hampir
setengahnya (37,5%) perkembangan motorik anak meragukan. Responden dengan tingkat
pengetahuan cukup sebanyak 26 orang, sebagian besar (53,8%) perkembangan motorik
anak sesuai dan hampir setengahnya (46,2%) perkembangan motorik anak meragukan.
Sedangkan responden dengan pengetahuan kurang sebanyak 10 orang, setengahnya
(50,0%) perkembangan motorik anak menyimpang dan sebagian kecil (20,0%)
perkembangan motorik anak meragukan.

Hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian stimulasi alat permainan
edukatif (APE) dengan perkembangan motorik anak usia 1-2 tahun dapat diketahui dengan
menggunakan uji korelasi Spearman Rank.

Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman Rank diperoleh koefisien korelasi hasil
hitung (hitung) sebesar 0,349. Selanjutnya dibandingkan dengan r tabel product moment
(sebagaimana tabel terlampir) pada jumlah responden 44, df = 42 sebesar 0,297, diperoleh
hitung > tabel = 0,349 > 0,297. Selain itu signifikan (αhitung) yang diperoleh 0,020 < 0,05,
berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel dan dinyatakan sebagai
tingkat hubungan yang rendah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada
Hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian stimulasi alat permainan edukatif
(APE) dengan perkembangan motorik anak usia 1-2 tahun diterima.

Pengetahuan ibu tentang pemberian stimulasi alat permainan edukatif (APE)
sebagian besar (59,1%) berpengetahuan cukup. Pengetahuan responden ini berasal dari
usia, pendidikan, sumber informasi dari adanya interaksi yang dilakukan dengan para
petugas kesehatan dan status anak. dari hasil kuesioner pengetahuan ditemukan hampir
setengah responden memberikan jawaban yang salah pada soal No. 7 tentang mengajak
anak bermain dengan mainan mewah dan mahal serta warna warni supaya anak senang.
Sebagian besar (84,1%) berusia 21-30 tahun. Pada usia ini terlihat para ibu masih cukup
muda atau merupakan masa-masa awal untuk mendidik anak. Dilihat dari pendidikan
responden hampir setengahnya (45,5%) adalah SLTP. Hal ini juga mempengaruhi

Tingkat
Pengetahuan

Perkembangan Motorik Anak
Jumlah

Sesuai Meragukan Menyimpang
Baik
Cukup
Kurang

5 (62,5%)
14 (53,8%)
3 (30,0%)

3 (37,5%)
12 (46,2%)
2 (20,0%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)
5 (50,0%)

8 (100%)
26 (100%)
10 (100%)

Jumlah 22 (50%) 17 (38,6%) 5 (11,4%) 44 (100%)
α = 0,020 r = 0,349
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pengetahuan yang dimiliki oleh responden. Sebagian besar (65%) tidak mendapat
informasi tentang pemberian stimulasi alat permainan edukatif (APE). Sebagian besar
(50%) ibu status anaknya adalah anak pertama. Hal ini mengindikasikan para ibu belum
punya pengalaman banyak tentang mengasuh anak (Notoatmodjo 2005). Menjelaskan
pengalaman merupakan sumber pengetahuan atau merupakan suatu cara untuk
memperoleh kebenaran pengetahuan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengetahuan
dijelaskan dari mencoba walau awalnya salah (Notoatmodjo 2005). Hal ini menunjukkan
dengan bertambahnya pengalaman ibu akan mengembangkan kemampuan mengambil
keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan daya nalar secara ilmia dan etik
yang bertolak dari masalah nyata. Tabel 2 memperlihatkan hasil uji adanya hubungan
tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian stimulasi alat permainan edukatif (APE)
dengan dengan perkembangan motorik anak.

Notoatmodjo (2003) menjelaskan dengan usia yang bertambah maka tingkat
pengetahuan akan berkembang sesuai dengan pengetahuan yang pernah didapat, juga dari
pengalaman sendiri. Usia yang bertambah memungkinkan seseorang lebih cepat tanggap
sehingga mempunyai pengetahuan yang lebih banyak. Tingkat pendidikan seseorang
sangat besar pengaruhnya terhadap pengetahuan. Seseorang yang berpendidikan tinggi,
pengetahuan akan berbeda dengan orang yang hanya berpendidikan rendah (Notoatmodjo,
2003). SLTP merupakan tingkat pendidikan menengah pertama yang dalam prakteknya
masih mempelajari hal-hal yang dasar. Sehingga dengan demikian pendidikan SLTA atau
lulusan SLTP pengetahuannya lebih sedikit dibandingkan dengan SLTA atau Perguruan
Tinggi yang sudah mempelajari pengembangan-pengembangan ilmu. Dengan masuknya
informasi berupa teknologi yang tersedia pula bermacam-macam media massa dapat
mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang inovasi baru. Notoatmodjo (2005) juga
menjelaskan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan atau merupakan suatu
cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang
kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan pada masa yang
lalu, walaupun tidak semua pengalaman pribadi dapat menuntun seseorang untuk menarik
kesimpulan dari pengalaman dengan benar diperlukan berfikir kritis dan logis. Lebih lanjut
dijelaskan bahwa pengetahuan juga berasal dari mencoba, walaupun awalnya salah. Hal ini
dikemukakan oleh Notoatmodjo (2005) bahwa cara coba salah (trial and error). Cara ini
telah dipakai orang sebelum adanya kebudayaan, bahkan mungkin sebelum adanya
peradaban. Cara coba salah ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam
memecahkan masalah dan apabila kemungkinan tersebut tidak berhasil maka akan dicoba
dengan kemungkinan yang lain. Pengetahuan memang memegang peran penting dalam
menentukan perkembangan motorik anak. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan
anak tidak terlepas dari pendampingan orang lain apalagi jika ibu yang mendampinginya.
Ilmu tentang pemberian stimulasi alat permainan edukatif (APE) memerlukan pendalaman
yang baik. Pemberian stimulasi alat permainan edukatif (APE) merupakan hal yang relatif
baru, jika para ibu tidak mempunyai pengetahuan yang baik dipastikan pemberian
stimulasi alat permainan edukatif (APE) tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi alat
permainan edukatif (APE) mempunyai ciri dan syarat tertentu. Disebutkan oleh
Soetjiningsih (1996) bahwa ciri-ciri alat permainan edukatif (APE) adalah dapat digunakan
dalam berbagai cara artinya dapat dimainkan dengan bermacam-macam tujuan, manfaat
dan menjadi bermacam-macam bentuk. Alat permainan edukatif (APE) ditujukan terutama
pada anak-anak dan berfungsi mengembangkan berbagai aspek perkembangan kecerdasan
serta motorik anak. Segi keamanan sangat diperhatikan baik dari bentuk maupun
penggunaan. Alat permainan edukatif (APE) juga membuat anak terlibat secara aktif.

Banyak aspek yang harus diketahui dan dipahami tentang alat permainan edukatif
(APE) maka faktor pengetahuan sangat penting. Pengalaman mengasuh anak yang kurang
akan mengurangi pengetahuan tentang pemberian stimulasi alat permainan edukatif (APE)
artinya dengan pengalaman yang kurang maka pengetahuan juga belum maksimal.
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5. Hubungan Sikap Ibu tentang Pemberian Stimulasi Alat Permainan Edukatif
(APE)

Tabel 3 Tabulasi Silang Hubungan Sikap Ibu tentang Pemberian Stimulasi Alat
Permainan Edukatif (APE) dengan Perkembangan Motorik Anak Usia 1-2
tahun

Berdasarkan Tabel 3 terlihat responden dengan sikap adaptif sebanyak 42 orang,
sebagian besar (52,4%) perkembangan motorik anak sesuai dan sebagian kecil (7,1%)
perkembangan motorik anak menyimpang. Responden dengan sikap mal adaptif sebanyak
2 orang, seluruhnya (100%) perkembangan motorik anak menyimpang.

Hubungan sikap ibu tentang pemberian stimulasi alat permainan edukatif (APE)
dengan perkembangan motorik anak usia 1-2 tahun dapat diketahui dengan menggunakan
uji korelasi Spearman Rank.

Tabel 3 menunjukkan hasil uji hubungan sikap ibu tentang pemberian stimulasi alat
permainan edukatif (APE) dengan perkembangan motorik anak usia 1-2 tahun.
Berdasarkan gambar tersebut diperoleh koefisien korelasi hasil hitung (hitung) sebesar
0,371. Selanjutnya dibandingkan dengan r tabel product moment (sebagaimana tabel
terlampir) pada jumlah responden 44, df = 42 sebesar 0,297, diperoleh hitung > tabel =
0,371 > 0,297. Selain itu signifikan (αhitung) yang diperoleh 0,013 < 0,05, berarti terdapat
hubungan yang signifikan antara kedua variable dan dinyatakan sebagai tingkat hubungan
yang rendah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada hubungan sikap ibu tentang
pemberian stimulasi alat permainan edukatif (APE) dengan perkembangan motorik anak
usia 1-2 tahun diterima.

Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan sikap ibu tentang pemberian stimulasi
alat permainan edukatif (APE) hampir seluruhnya (95,9%) adalah adaptif. Sikap responden
yang positif ini tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian ini
menunjukkan yang menjadi faktor pengaruh sikap adaptif ibu-ibu antara lain adalah
hubungan emosional ibu dengan anak. Dari hasil  kuesioner sikap ditemukan hampir
setengah responden memberikan jawaban benar pada soal No. 2 saya akan meluangkan
waktu untuk bermain bersama anak. Pada tabel 4 menunjukkan hasil uji hubungan yang
signifikan sikap ibu tentang pemberian stimulasi alat permainan edukatif (APE) dengan
perkembangan motorik anak usia 1-2 tahun.

Disebutkan bahwa sikap terbentuk dari adopsi yang merupakan kejadian atau
peristiwa yang terjadi berulang dan terus-menerus, lama-kelamaan secara bertahap diserap
ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap (Tedjasaputra, 2001).
Selain harus mengetahui dan mendalami ciri-ciri di atas seorang ibu yang mendampingi
anaknya harus mengetahui pula tujuan alat permainan edukatif (APE). Disebutkan lebih
lanjut oleh Soetjiningsih (1996) bahwa tujuan alat permainan untuk anak usia 1-2 tahun
adalah mencari sumber suara/mengikuti sumber suara, memperkenalkan sumber suara,
melatih motorik kasar/halus, melatih anak melakukan gerakan menarik dan mendorong,
melatih imajinasi anak, melatih anak melakukan kegiatan sehari-hari semuanya dalam
bentuk kegiatan yang menarik. Belum lagi pengetahuan tentang syarat-syarat yang perlu
diketahui oleh para ibu yang mendampingi anaknya. Paling tidak syarat yang harus
dipenuhi sebagai alat permainan edukatif adalah aman dan kesesuaian ukuran dan
beratnya. Aman yang dimaksud di sini menurut Soetjiningsih (1995) adalah alat permainan
di bawah usia 2 tahun tidak boleh terlalu kecil, catnya tidak boleh mengandung racun,
tidak ada bagian yang tajam, tidak ada bagian yang mudah pecah, ukuran dan berat, ukuran
yang terlalu besar akan sukar dijangkau anak, sebaliknya kalau terlalu kecil akan

Sikap Perkembangan Motorik Anak JumlahSesuai Meragukan Menyimpang
Adaptif
Mal Adaptif

22 (52,4%)
0 (0,0%)

17 (40,5%)
0 (0,0)

3 (7,1%)
2 (100%)

42 (100%)
2 (100%)

Jumlah 22 (50%) 17 (38,6%) 5 (11,4%) 44 (100%)
α = 0,013 r = 0,371
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berbahaya karena dapat mudah tertelan oleh anak. Kesesuaian ukuran dan beratnya
meliputi, desainnya harus jelas, APE harus mempunyai ukuran, susunan, dan warna
tertentu serta jelas maksud dan tujuan, APE harus mempunyai fungsi untuk
mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak seperti motorik, bahasa, kecerdasan
dan sosialisasi, APE harus dapat dimainkan dengan berbagai variasi tetapi jangan terlalu
sulit sehingga membuat anak frustasi, walaupun sederhana harus tetap menarik baik warna
maupun bentuknya, APE harus tidak mudah rusak.

Setiap hari ibu mendampingi anaknya bermain dan melakukan aktifitasnya
sehingga emosi anak dan ibu sangat mempengaruhi anak. Kebiasaan-kebiasaan anak yang
telah dipahami oleh ibunya membentuk sikap. Apalagi anak-anak kebutuhannya masih
sangat tergantung pada ibunya sehingga ibu terbiasa memenuhi kebutuhan-kebutuhan
anaknya. Kadang-kadang tanpa anak minta sesuatupun ibu telah memiliki sikap dan
memberikan apa yang dibutuhkan. Dalam hal ini misalnya macam-macam permainan, baju
kesukaan, pergi ke tempat-tempat yang disenangi anak, dan sebagainya.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

1. Pengetahuan ibu tentang stimulasi APE yang tinggi akan meningkatkan pemahaman
betapa penting pemberian stimulasi alat permainan edukatif yang aman bagi anak.

2. Sikap ibu dalam pemberian stimulasi alat permainan anak akan semakin memperkecil
kejadian yang membahayakan bagi anak di usia 1 – 2 tahun.

Saran

1. Ibu harus memberikan stimulasi APE pada anak-anaknya dengan menambah
pengetahuan terlebih dahulu demi perkembangan motoric anak.

2. Lembaga pendidikan perlu mengembangkan alat permainan edukatif dan sekaligus
memberi informasi dan pengetahuan kepada para ibu atau wali murid.

3. Penelitian lebih lanjut tentang pemberian stimulasi alat permainan edukatif (APE)
terhadap perkembangan kognitif dan kemandirian sosial pada anak perlu dilakukan
dengan menambah jumlah sampel dan kuesioner yang lebih baku.
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ABSTRAK

Peningkatan jumlah leukosit pada pasien dapat terjadi karena salah satunya adalah
di mana infus set infus set tidak dirawat setiap hari dan berubah setiap 3 hari sesuai dengan
teori yang ada.

Jumlah populasi yang diteliti di Ibnu Sina Rumah Sakit ICU GRESIK adalah 30
responden. Dengan menggunakan Simple Random Sampling dengan jumlah yang tepat dari
sampel kriteria inklusi dan eksklusi dari 28 responden. Pengambilan sampel menggunakan
teknik probability sampling. Studi ini merupakan pengganti infus set dan variabel
dependen adalah kejadian infeksi nosokomial di. Data dikumpulkan melalui observasi dan
dianalisis menggunakan uji rank wilcoxon dengan tingkat signifikansi α <0,05.

Hasil pada statistik menunjukkan efek meningkatkan leukosit sebelum penggantian
infus set adalah 0.008 lebih kecil dari 0,05. Tingkat pengaruh kejadian infeksi nosokomial
setelah penggantian infus set.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggantian infus set setiap 3 hari
menurunkan kejadian infeksi yang ditandai dengan peningkatan jumlah kadar leukosit.

Kata kunci: infus set, leukosit, infeksi.

ABSTRACT

Increasing the number of leucocytes in patients may occur because one of them is
where the infusion set infusion set is not being treated every day and changed every 3 days
in accordance with existing theories.

The number of the population studied in Ibnu Sina Hospital ICU GRESIK is 30
responden. By using the Simple Random Sampling the appropriate amount of sample
inclusion and exclusion criteria of 28 respondents. The sampling use probability sampling.
This study is the replacement infusion sets and the dependent variable was the incidence of
infection in nosokomial. Data collected by observation and analyzed using wilcoxon rank
test with significance level α < 0.05.

The result on the statistics show the effect of increasing lecocyte prior to
replacement infusion sets is 0,008 is smaller than 0.05. For the degree of influence the
incidence of nosocomial infections after replacement infusion sets.

The conclusion of this study is that there is an influence between the numbers of
leucocytes before after replacement infusion sets every 3 days.

Keywords: infusion sets, leucocytes, infection.
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PENDAHULUAN

Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang lemah hampir seluruhnya
mendapat terapi intravena. Penggunaan terapi intravena mempunyai fungsi untuk
memenuhi kebutuhan cairan normal, memberikan obat – obatan  dan  untuk  pemberian
nutrisi parenteral yang langsung masuk ke dalam darah (Mirna M. Horne, 2000).
Pemasangan intravena (IV line) secara garis besar terdiri dari jarum infus, infus set dan
cairan yang dimasukkan ke tubuh.Karena banyaknya pasien yang dirawat di rumah sakit
yang terpasang intravena ini membuat besarnya populasi pasien yang  berisiko terhadap
terjadinya infeksi yang berhubungan dengan terapi intravena (Susan D, 2007). Alat yang
dimasukkan ke dalam tubuh melalui sistem intravena akan merusak mekanisme pertahanan
tubuh normal dan juga dipengaruhi oleh keadaan umum pasien yang lemah sehingga
memberikan pintu masuk bagi mikroorganisme. Alat pemasangan infus terdapat infus set
yang sering dilupakan perawatannya yaitu dirawat tiap hari pada tempat penusukan dan
diganti tiap 3 hari pada jarum dan infus set, bila hal ini tidak dikerjakan akan dapat
meningkatkan jumlah lekosit yaitu infeksi yang terjadi pada pasien-pasien dalam proses
asuhan keperawatan (Darmadi, 2008). Berdasarkan studi pendahuluan peneliti di ruang
ICU RSUD IBNU SINA tanggal 20 Juli 2010 dari jumlah pasien 5 orang, hanya ada 2
pasien yang diganti infus setnya karena phlebitis dan 3 pasien tanpa dirawat pada tempat
penusukan dan infus set tidak diganti pada hari ke-3, dimana setelah diperiksa  jumlah
lekosit meningkat sehingga mengalami infeksi, sampai saat ini belum  pernah diteliti
hubungan  penggantian infus set dengan peningkatan jumlah lekosit.

Menurut data yang bersumber dari Central for Disease Control menyebutkan
sekitar 5% pasien memiliki gejala klinis infeksi akut, 8% kronis, dan 70% post operatif
(Martina, 2005). Dari data studi deskriptif Suwarni di semua rumah sakit di Yogyakarta
tahun 1999 menunjukkan bahwa proporsi kejadian infeksi berkisar antara 0,0% hingga
12,06% dengan rata-rata keseluruhan 4,26%. Rata-rata lama perawatan berkisar antara 4,3
– 11,2 hari, dengan rata-rata keseluruhan 6,7 hari. Di RSUD IBNU SINA belum terdapat
angka pasti.

Pemasangan intra vena  mempunyai keuntungan antara lain sebagai jalan untuk
pemberian obat yang diinginkan efek dengan segera, sebagai jalan pemberian nutrisi bila
melalui mulut tidak bisa, serta sebagai jalan untuk tranfusi darah. Kerugian IV line bila
tidak dilakukan dengan tehnik aseptik serta perawatan dan penggantian jarum beserta infus
set sesuai prosedur yang ada. Beberapa  masalah  yang  sering  terjadi  selama
pemasangan  infus  adalah  hematoma,  infiltrasi,  emboli  udara  dan  tromboplebitis,
setelah dilakukan pemasangan intra vena sering kita lupa untuk melakukan perawatan baik
pada tempat penusukannya maupun pada penggantian infus setnya, bila tidak kita lakukan
sesuai standard maka akan dapat menyebabkan peningkatan jumlah lekosit.

Mengingat dampak dari pemasangan infus  tersebut dapat menyebabkan kerugian
yang cukup besar baik bagi pasien maupun bagi rumah sakit, maka dalam usaha mencegah
terjadinya infeksi di RSUD IBNU SINA GRESIK, sebenarnya sudah dilakukan berbagai
upaya untuk mencegah yaitu diberlakukan protap di lingkungan rumah sakit   seperti
protap untuk pemasangan infus, prosedur  cuci tangan yang benar serta supervisi  perawat
senior untuk pengecekan ke lapangan tentang pengantian infus set. Selain itu perlu  juga
ditingkatkan pemahaman bagi perawat tentang pemantauan secara dini kejadian infeksi
dengan pemeriksaan darah lengkap bila terjadi tanda-tanda infeksi. Dari hal tersebut di
atas, kami tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan pengantian infus set
dengan  peningkatan jumlah lekosit di RSUD IBNU SINA Gresik.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan Quasy Eksperimen (time series design) untuk mencari
pengaruh dari variabel dependen, yang dilakukan di Ruang ICU RSUD IBNU SINA
Kabupaten Gresik  pada bulan November – Desember 2011. Populasi dalam penelitian ini
adalah semua pasien yang terpasang IV line yang dirawat rawat di ruang ICU RSUD IBNU
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SINA Gresik yaitu 30 pasien. Dengan menggunakan teknik sampling Simple Random
Sampling, besar sampelnya sebanyak 28 orang. Variabel independen pada penelitian ini
adalah penggantian infus set, sedangkan variabel dependennya adalah dalam kejadian
infeksi nosokomial. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi.Penelitian ini
menggunakan uji Wilcoxon yaitu data yang dianggap memenuhi syarat  dikumpulkan,
dipisahkan, dikoding dan disajikan secara tabulasi antara variabel independent dan variabel
dependent, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan uji statistik wilcoxon rank test. Ho
diterima jika ρ ≤ 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jumlah leukosit sebelum penggantian infus set.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dari pasien yang terpasang infus set jumlah
lekositnya normal antara 4500-11000 yaitu 28 pasien (100%). Berdasarkan  hasil observasi
yang dilakukan terhadap jumlah lekosit sebelum penggantian infus set  didapatkan jumlah
lekosit yang normal artinya tidak ada hubungan antara  jumlah lekosit dengan pemasangan
infus.

Tabel  1 Jumlah lekosit sebelum penggantian infus set di Ruang ICU RSUD IBNU SINA
Gresik mulai tanggal 1 November - 13 Desember 2011

Pemasangan
infus set

Jumlah lekosit

4500-11000 % >11000 %

Hari pertama 28 100% - 0%

Menurut Susan D. (2009) menyebutkan prosedural pemasangan infus antara lain: 1)
Persiapan alat  yang meliputi sarung tangan tidak steril, cairan IV, kateter/jarum yang
sesuai,infus set, tiang infus ,kapas alcohol dan povidane iodine, tourniket, papan
lengan,balutan kasa/balutan transaran, plester dan handuk untuk ditempatkan dibawah
lengan pasien.2) persiapan pasien memeriksa catatan pasien terhadap alergi,melihat
pesanan dokter dan hasil laboratorium.3) Pemilihan vena, vena-vena distal pada tangan dan
lengan harus digunakan terlebih dahulu.

Menurut Joanne C (2009) tehnik pemasangan infus yang benar adalah sebagai
berikut: pilih vena yang baik, bersihkan kulit dengan gerakan melingkar dari pusat keluar
dengan larutan antiseptik, pasang tourniket diatas  4 sampai 6 inchi diatas tempat
pemasangan, pakai sarung tangan, letakkan ibu jari diatas vena untuk mencegah
pergerakan, tusuk vena dengan memegang tabung bening kateter,rendahkan jarum, dorong
kateter kedalam vena ¼ sampai ½ inchi sebelum melepas jarum, lepaskan tourniket dan
tarik jarum, pasang ujung selat infus, lakukan fiksasi pada kateter IV, pasang balutan
steril,dan beri label pada tempat pemasangan.

Prosedur pemasangan infus yang dilakukan dengan benar mulai dari persiapan alat,
persiapan pasien, pemilihan vena maupun tehnik pemasangan infus maka risiko kejadian
angka kenaikan lekosit dapat ditekan seminimal mungkin. Hasil penelitian didapatkan
tidak terjadi peningkatan jumlah lekosit ini dikarenakan prosedur pemasangan infus set
sudah dilakukan dengan benar karena kebanyakan pasien yang dirawat dipasang infus di
RSUD IBNU SINA Gresik.
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2. Jumlah leukosit setelah penggantian infus set

Tabel 2 Jumlah lekosit setelah penggantian infus set di Ruang ICU RSUD IBNU SINA
Gresik  mulai tanggal 1 November - 13 Desember  2011

Penggantian
infus set

Jumlah lekosit

Turun % Meningkat % Sama %

Hari ke-3 18 64,3% 4 14,3% 6 21,4%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari pasien yang diobservasi sebagian
besar jumlah lekositnya turun yaitu 18 pasien (64,3%) dan hanya 4 pasien (14,3%)  jumlah
lekositnya  meningkat dari jumlah lekosit sebelumnya. Berdasarkan  hasil observasi yang
dilakukan terhadap jumlah lekosit setelah penggantian infus set  didapatkan jumlah lekosit
turun sebesar 64,3 % yang meningkat sebesar 14,3% ini berarti bahwa ada penurunan
jumlah lekosit setelah penggantian infus set tiap 3 hari.

Menurut Rocha (2008) komplikasi akibat pemasangan infus set yaitu: 1) Hematoma
Yaitu darah mengumpul dalam jaringan tubuh akibat pecahnya pembuluh darah vena atau
kapiler. Terjadi akibat penekanan yang kurang tepat saat memasukkan jarum  atau tusukan
berulang pada pembuluh darah. 2) Infiltrasi yaitu masuknya cairan infus  ke dalam jaringan
sekitar (bukan pembuluh darah). Terjadi akibat ujung jarum infus melewati pembuluh
darah. 3)  Plebitis yaitu inflamasi  pada pembuluh vena, terjadi akibat infuse yang dipasang
kurang dipantau secara ketat dan benar. 4) Emboli udara yaitu masuknya  udara kedalam
sirkulasi darah. Terjadi  akibat  masuknya udara yang ada dalam cairan infus kedalam
pembuluh darah.

Menurut Rocha (2008) Faktor – faktor yang diperhatikan dalam pemberian terapi
cairan intravena: 1) Dari  sisi  pasien yang harus diperhatikan adalah: penyakit dasar
pasien, status hidrasi dan hemodinamik, pasien dengan komplikasi penyakit tertentu,
kekuatan  jantung. 2) Dari sisi cairan: kandungan elektrolit cairan, osmolaritas cairan.

Menurut Effendi Z. (2003) leukosit adalah sel darah yang mengandung inti, disebut
juga sel darahputih. Rata-rata jumlah leukosit dalam darah manusia normal adalah 45000-
11.000/mm3, bila jumlahnya lebih dari 11.000/mm3, keadaan ini disebut leukositosis, bila
kurang dari 4500/mm3 disebut leukopenia.

Menurut Rocha (2008) perawatan  infus set yang tidak sesuai akan dapat
menyebabkan peningkatan jumlah lekosit, dimana hal tersebut sangat dipengaruhi
beberapa faktor diantaranya yaitu: dari  sisi  pasien yang harus diperhatikan adalah:
penyakit dasar  pasien, status   hidrasi dan hemodinamik,pasien dengan komplikasi
penyakit  tertentu. Dari  sisi  cairan: kandungan  elektrolit  cairan, osmolaritas  cairan. Hal
ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah lekosit.
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3. Pengaruh penggantian infus set terhadap peningkatan jumlah leukosit

Tabel 3 Pengaruh penggantian infus set terhadap peningkatan jumlah Leukosit. di Ruang
ICU RSUD IBNU SINA Gresik    mulai tanggal 1 November - 13 Desember
2011.

Jumlah lekosit

Normal % Turun % Naik % Sama %

Sebelum
penggantia
n infus set

28 100% - - - -

Setelah
penggantia
n infus set

18 64,3
%

4 14,3
%

6 21,4%

ρ=0,008                                                                                  α=0,05

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari pasien yang diobservasi terdapat
penurunan jumlah lekosit dengan tingkat signifikan ρ=0,008 (ρ≤0,05) berdasar kan uji
statistik Wilcoxon Sign Rank. Hal tersebut berarti terdapat pengaruh penggantian infus set
terhadap penurunan jumlah lekosit. Berdasarkan  hasil  analisis statistik menggunakan
Wilcoxon Sign Rank jumlah lekosit sebelum dan sesudah penggantian infus set tiap 3 hari
didapatkan tingkat kemaknaan p= 0,008<0,05 yang artinya ada pengaruh yang signifikan
antara penggantian infus set tiap 3 hari dengan penurunan jumlah leukosit.

Menurut Effendi, Z. (2003) leukosit adalah sel darah yang mengandung inti,disebut
juga sel darahputih. Rata-rata jumlah leukosit dalam darah manusia normal adalah 45000-
11.000/mm3, bila jumlahnya lebih dari 11.000/mm3, keadaan ini disebutleukositosis, bila
kurang dari 4500/mm3 disebut leukopenia.

Menurut Susan D. (2009) menyebutkan prosedural pemasangan infus antara lain: 1)
Persiapan alat  yang meliputi sarung tangan tidak steril, cairan IV, kateter/jarum yang
sesuai,infus set, tiang infus ,kapas alcohol dan povidane iodine, tourniket, papan
lengan,balutan kasa/balutan transparan, plester dan handuk untuk ditempatkan dibawah
lengan pasien.2) persiapan pasien memeriksa catatan pasien terhadap alergi,melihat
pesanan dokter dan hasil laboratorium.3) Pemilihan vena, vena-vena distal pada tangan dan
lengan harus digunakan terlebih dahulu. Perawatan  tempat  pemasangan  kateter intravena
yaitu: 1) tempat tusukan diperiksa setiap hari untuk melihat timbulnya komplikasi dengan
cara meraba daerah vena tersebut,2) bila kanul harus dipertahankan untuk waktu yang
lama, maka setiap 1 x 24 jam kasa penutup harus diganti, 3) tempat pemasangan diberi
antiseptik  setiap melakukan penggantian kasa, 4) pemeliharaan peralatan ( infus set harus
diganti 3 x 24 jam meskipun tidak ada tanda-tanda infeksi.

Berdasarkan teori diatas bahwa peningkatan jumlah lekosit dapat terjadi bila infus
set dipasang tidak dengan tehnik aseptik serta tidak dilakukan perawatan infus set dengan
benar yaitu dirawat tiap hari dan diganti tiap 3 hari serta karena kondisi pasien yang lemah
serta karena penyakit dasarnya. Dari penelitian didapatkan hasil ada pengaruh antara
penggantian infus set dengan penurunan jumlah lekosit.
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Tidak ada pengaruh jumlah lekosit sebelum pemasangan infus.
2. Setelah infus set diganti pada hari ke-3 terdapat penurunan jumlah lekosit

dibandingkan sebelum penggantian infus set.
3. Perawatan infus set yang dilakukan setiap 3 hari sekali mampu menurunkan kejadian

peningkatan jumlah leukosit dalam darah.

Saran

1. Rumah Sakit
Rumah sakit perlu membat protap perawatan infus setiap 3 hari sekali pada pasien
yang terpasang infus.

2. Pendidikan
a) Perlu ada penelitian yang lebih lanjut tentang pemeriksaan yang mendukung bila

terjadi peningkatan jumlah leukosit, seperti pemeriksaan bakterial.
b) Perlu ada penelitian lebih lanjut tentang faktor lain penyebab kejadian

peningkatan jumlah lekosit.
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ABSTRAK

Anemia adalah umum pada kebanyakan pasien dengan penyakit ginjal kronis yang
menjalani hemodialisis. Dari uraian di atas maka membuat studi tentang pengaruh
pemberian eritropoietin rekombinan untuk meningkatkan kadar hemoglobin pada pasien
dengan penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di rumah sakit Ibnu Sina
Gresik.

Desain penelitian menggunakan desain pra eksperimental dengan pre-post test
dalam satu kelompok. Wich meliputi 17 sampel menggunakan purposive sampling. Data
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan observasi. Data proses dan dianalisis
menggunakan uji wilcoxon sign test.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hemoglobin semua responden sebelum
memperoleh rekombinan Erythropoietin 100% dari responden berpengalaman dalam
lipatan hemoglobin. Berdasarkan uji wilcoxon stastistical signifikansi diperoleh di kantor p
= 0,000 lebih kecil dari 0,005, berarti ada pengaruh pemberian rekombinan erythropoietin
terhadap peningkatan kadar hemoglobin.

Terapi rekombinan erythropoietin adalah konsep dasar yang cepat meningkatkan
kualitas hidup penderita. Memberikan eritropoetin rekombinan sangat efektif untuk
memperbaiki anemia dan mengurangi insiden komplikasi penyakit kardiovaskular.

Kata kunci: rekombinan Erythropoietin, Jumlah Hemoglobin, Penyakit Ginjal Kronis.

ABSTRACT

Anemia is common in most patients with cronic kidney disease who undergo
hemodialysis. From the above description then made a study of the effect of giving
recombinant erythropoietin to increase hemoglobin levels in patient with cronic kidney
disease that undergo hemodialysis in hospital Ibnu Sina Gresik.

The design of the research used a pra eksperimental design with pre-post test in
one group. Wich include 17 samples using purposive sampling. Data were collected using
questionaire and observation. Data on process and analyzed using the wilcoxon sign test.

The results showed that the hemoglobin all respondent before obtaining
recombinant Erythropoietin 100% of respondent experienced in crease of hemoglobin.
Based on the wilcoxon stastistical test of significance obrained p= 0.000 is smaller than
0.005, wich means there is the influence of recombinant Erythropoietin to elevated levels
of hemoglobin.

Erythropoietin recombinant theraphy is the basic concept that quickly improves the
quality of life of patiens. Giving recombinant erythropoietin very effective for correcting
anemia and reducing the incidence of complication of cardiovascular disease.

Keywords: Recombinant Erythropoietin, Hemoglobin Levels, Cronic Kidney Disease.
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PENDAHULUAN

Anemia masih merupakan masalah utama pada pasien penyakit ginjal kronis karena
anemia pada pasien dengan penyakit ginjal kronik telah terbukti mempengaruhi kualitas
hidup, meningkatkan morbiditas dan mortalitas, oleh karena itu anemia harus dikelola
secara optimal (Pernefri, 2001). Anemia pada pasien ditandai dengan penurunan kadar
hemoglobin dan gejala umum seperti badan lemah, pusing dan kesulitan bernafas (PPGII
JATIM, 2011). Etiologi anemia multi faktor tetapi sebagian besar berhubungan dengan
defisiensi eritropoetik stimulating factor (ESF) untuk stimulasi sumsum tulang (Sukandar,
2006). Erythropoietin adalah endegonius glicoprotein perangsang produksi sel darah
merah (PPGII, 2009). Recombinant Erythropoietin mulai dipakai sejak tahun 1985,
sebagian besar pasien anemia dapat tertolong dengan pemberian recombinant
Erythropoietin namun karena harganya yang relatif mahal tidak semua pasien dapat
menggunakannya (PPGII JATIM, 2009). Sejak tahun 2010 PT ASKES mempunyai
kebijakan tentang penggunaan Erythropoietin sehingga pasien ASKES yang menjalani
hemodialisa di RSUD Ibnu Sina dapat menggunakan recombinant Erythropoietin atas
indikasi. Namun di unit hemodialisa RSUD  Ibnu Sina pengaruh pemberian recombinant
Erythropoietin terhadap peningkatan kadar hemoglobin belum pernah diteliti.

Pasien penyakit ginjal kronik stadium V yang menjalani hemodialisa 95%
menderita anemia (Bruce & Robinson, 2005). Di  Indonesia anemia terjadi pada 80%
pasien penyakit ginjal yang menjalani terapi pengganti ginjal (Suwitra, 2007). Berdasarkan
survey awal yang dilakukan di ruang hemodialisa RSUD Ibnu Sina pada bulan Juni 2011
jumlah pasien yang menjalani hemodialisa sebanyak 200 orang. Didapatkan pasien yang
menderita anemia dengan hemoglobin kurang dari 8 gr/dl sebanyak 72 orang sehingga
memerlukan tranfusi darah. Di Indonesia tranfusi darah  merupakan pilihan terapi
mengatasi anemia walaupun dengan berbagai risiko yaitu: tertularnya penyakit hepatitis B,
hepatitis C dan HIV, reaksi alergi tranfusi dan depresi sum-sum tulang (PPMH, 2008).
Sedangkan jumlah pasien askes dan perusahaan yang mendapatkan recombinant
Erythropoietin dengan hemoglobin < 10 gr/dl sebanyak 18 orang. Pemberian recombinan
Erythropoietin diperlukan sum–sum tulang untuk merangsang pembentukan sel–sel darah
merah dalam jumlah yang cukup untuk mengangkut O2 ke seluruh tubuh (PPGII JATIM,
2009).

Defisiensi Erythropoietin merupakan salah satu penyebab utama anemia pada
penyakit ginjal kronis. Erythropoietin diproduksi ketika gen yang berkaitan dirangsang.
Pada suatu proses yang bergantung pada peningkatan  molekul yang disebut hypoxia-
inducible factor 1 pada elemen yang responsif  pada hipoksia pada gen Erythropoietin.
Produksi faktor ini meningkat pada keadaan kekurangan O2 karena itu keseimbangan
antara suplai O2 dan konsumsi O2 menentukan produksi hypoxia-inducible factor 1 dan
pada akhirnya terjadi produksi Erythropoietin (Nurko, 2006). Penelitian yang dilakukan
Mehdi pada tahun 2009 menyebutkan bahwa sel peritubular yang menghasilkan
Erythropoietin mengalami gangguan atau kerusakan selama penyakit ginjal berlangsung
sehingga produksi Erythropoietin akan menurun seiring dengan derajat anemia. Penurunan
massa ginjal juga pada akhirnya mengakibatkan gangguan hormon tersebut (Mehdi, 2009).
Anemia jika tidak diatasi akan menyebabkan gangguan fisiologis seperti suplai O2 ke
jaringan berkurang, peningkatan curah jantung, hipertrofi ventrikel kiri, angina, payah
jantung kongestif, penurunan kemampuan kognitif, mental dan gangguan respon imun.

Hormon Erythropoietin diperlukan sum–sum tulang untuk merangsang
pembentukan sel darah merah dalam jumlah yang cukup untuk mengangkut O2 ke seluruh
tubuh. Recombinant Erythropoietin bermanfaat untuk meningkatkan sel darah merah
(hemoglobin) namun bekerjanya obat tersebut tergantung pada status gizi dan status zat
besi pasien (Cedayti, 2011). Akhir–akhir ini penggunaan recombinant Erythropoietin
masih menjadi topik perdebatan untuk penggunaannya pada pasien penyakit ginjal kronis
yang menjalani terapi hemodialisa regular karena harganya yang relatif mahal serta efek
samping yang ditimbulkan yaitu hipertensi dan kejang akibat kenaikan kadar hemoglobin
yang terlalu cepat, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh
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pemberian recombinant Erythropoietin terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada
pasien penyakit ginjal kronis  yang menjalani hemodialisa reguler.

METODE DAN ANALISA

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian pra eksperimental dengan
rancangan pra-pasca test dalam satu kelompok (one-group pra-test-post test design), yang
dilakukan dilakukan di ruang hemodialisa RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik. Pada tanggal 10
Agustus-15 Oktober 2011. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah sejumlah
penderita penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisa reguler yang  mendapatkan
terapi recombinant Erythropoietin di unit hemodialisa RSUD Ibnu Sina sebesar 18 orang.
Dengan menggunakan teknik sampling purposive sampling, Jadi besar sampel untuk
responden adalah sebesar 17 orang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah
pemberian recombinant Erythropoietin 2000 iu – 4000 iu  secara sub cutan setelah
hemodialisa, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah uji laboratorium
kadar hemoglobin pada sampel yang sudah mendapatkan terapi recombinant
Erythropoietin. Instrumen yang akan digunakan  menggunakan standart operasional untuk
pemberian recombinant Erythropoietin dan  lembar observasi untuk menilai kadar
hemoglobin. Data yang sudah dibentuk diolah dan dianalisa dengan uji wilcoxon sign rank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kadar hemoglobin pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani
hemodialisa, sebelum mendapatkan terapi recombinant Erythropoietin.

Tabel 1 Distribusi kadar hemoglobin pada pasien penyakit ginjal kronik sebelum
mendapatkan pemberian terapi recombinant Erythropoietin

Kadar Hemoglobin Jumlah Pasien Prosentase (%)
7,7 1 5,9
7,9 2 11,8
8 2 11,8

8,1 2 11,8
8,2 2 11,8
8,3 1 5,9
8,5 3 17,6
8,6 3 17,6
9,3 1 5,9

Jumlah 17 100

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa sebelum di berikan terapi recombinant
Erythropoietin kadar hemoglobin pasien Penyakit Ginjal Kronik yang menjalani
hemodialisa < 10 gr/dl sebanyak 17 orang (100%). Dari hasil observasi yang telah
ditabulasi didapatkan semua responden sebelum diberikan terapi recombinant
Erythropoietin didapatkan kadar hemoglobin < 10 gr/dl.

Penyebab anemia pada pasien penyakit ginjal kronik yaitu: (1) Faktor utama
konstribusi anemia terkait uremia (uremia-associated anemia) yaitu defisiensi
Erythropoietin oleh sel-sel peritubuler sebagai respon hipoksia lokal, akibat penurunan
masa parenkim fungsional (mass of functional parenchim). (2) Penurunan massa hidup
erytrosit yang disebabkan khloramin, nitrit. (3) Gangguan erytropoesis defisiensi besi. (4)
Toksin azotemia, misalnya poliamin. (5) Defisiensi vitamin (asam folat dan vitamin B12).
(6) Perdarahan saluran cerna. (7) Pengambilan contoh darah rutin dan terjadual untuk
pemeriksaan laboratorium (Sukandar Enday,2006).



Journals of Ners Community Vol 4 No 2 November 2013

139

Sebelum mendapatkan terapi recombinat Erythropoietin 17 responden mengalami
anemia dimana kadar hemoglobin responden < 10 gr/dl,  pada ginjal manusia yang normal
sel peritubuler ginjal mampu mensekresi Erythropoietin sebagai respon hipoksia lokal,
Erythropoietin berfungsi merangsang pembentukan sel darah merah.  Pada pasien penyakit
ginjal kronik terjadi kerusakan pada sel peritubuler ginjal sehingga ginjal tidak mampu
mensekresi Erythropoietin sehingga terjadi gangguan pembentukan sel darah merah yang
menyebabkan anemia pada pasien penyakit ginjal kronik. Produksi Erythropoietin akan
menurun seiring dengan derajat anemia. Pasien penyakit ginjal kronik sering terjadi uremia
yang menyebabkan massa hidup sel darah merah memendek setengah dibawah hidup sel
darah merah normal yaitu 60 hari, normalnya massa hidup sel darah merah 120 hari
sehingga dapat menyebabkan terjadinya anemia.

2. Kadar hemoglobin pada pasien penyakit ginjal kronik yang yang menjalani
hemodialisa, sesudah mendapatkan terapi recombinant Erythropoietin.

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa sesudah diberikan terapi pemberian
recombinant Erythropoietin 17 orang atau 100 % responden mengalami kenaikan kadar
hemoglobin.

Tabel 2 Distribusi kadar hemoglobin pada responden sesudah diberikan terapi
recombinant Erythropoietin

Kadar hemoglobin Jumlah Prosentase (%0
8,1 1 5,9
8,3 1 5,9
8,4 1 5,9
8,6 1 5,9
8,8 2 11,8
8,9 2 11,8
9,1 1 5,9
9,3 1 5,9
9,5 2 11,8
9,8 1 5,9
10,1 1 5,9
10,4 1 5,9
10,5 2 11,8

jumlah 17 100

Dari hasil observasi yang telah ditabulasi didapatkan seluruh responden mengalami
kenaikan kadar hemoglobin sesudah mendapatkan terapi recombinant Erythropoietin.
Responden yang  mengalami kenaikan kadar hemoglobin < 1 gr/dl sebanyak 8 orang
(47%) dan yang mengalami kenaikan 1-2 gr/dl sebanyak 9 orang (53%).

Erythropoietin adalah suatu protein dengan suatu gula yang melekat (suatu
glycoprotein). Erythropoietin adalah satu dari sejumlah dari glycoprotein yang serupa yang
berfungsi sebagai stimulans-stimulans (perangsang) untuk pertumbuhan dari tipe-tipe
spesifik dari sel-sel darah didalam sumsum tulang. Sel-sel ginjal yang membuat
erythropoietin adalah khusus sehingga mereka peka pada tingkat-tingkat oksigen yang
rendah didalam darah yang mengalir melalui ginjal. Sel-sel ini membuat dan melepaskan
erythropoietin ketika tingkat oksigen terlalu rendah. Tingkat oksigen yang rendah mungkin
mengindikasikan anemia, suatu jumlah sel-sel darah merah yang berkurang, atau molekul-
molekul hemoglobin yang membawa oksigen keseluruh tubuh (Cedayti, 2011).

Pemberian recombinant erythropoetin dapat menstimulasi (merangsang) sumsum
tulang (bone marrow) untuk menghasilkan lebih banyak sel-sel darah merah, sehingga
dapat meningkatkan kadar hemoglobin di dalam darah. Kenaikan jumlah erytrosit dapat
meningkatkan kapasitas darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.
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3. Pengaruh pemberian recombinant Erythropoietin terhadap peningkatan kadar
hemoglobin pada pasien Penyakit Ginjal Kronis yang menjalani hemodialisa.

Tabel 3 Pengaruh pemberian recombinant Erythropoietin terhadap peningkatan
kadar  hemoglobin

Tabel 3 dapat dijelaskan sebagian besar responden sebanyak 9 orang pasien (53%)
mengalami peningkatan kadar hemoglobin 1-2 gr/dl dan sebagian kecil mengalami
kenaikan kadar hemoglobin < 1 gr/dl sebanyak 8 orang pasien (47%). Berdasarkan uji
statistik Wilcoxon didapatkan signifikasi p = 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ho
ditolak dan Hi diterima,  yang berarti  ada pengaruh yang signifikan pemberian
recombinant Erythropoietin terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada pasien Penyakit
Ginjal Kronik yang menjalani hemodialisa.

Hasil penelitian didapatkan seluruh responden mengalami kenaikan kadar
hemoglobin. 8 orang responden (47%) mengalami kenaikan hemoglobin < 1 gr/dl dan 9
orang responden (53%) mengalami kenaikan 1-2 gr/dl. Berdasarkan uji wilcoxon
didapatkan signifikasi p = 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ho ditolak dan Hi
diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan pemberian recombinant Erythropoietin
terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada pasien Penyakit Ginjal Kronik yang
menjalani hemodialisa.

Faktor utama konstribusi terjadinya anemia terkait uremia yaitu defisiensi
Erythropoietin oleh sel-sel peritubuler ginjal sebagai respon hipoksia lokal, akibat
penurunan massa parenkhim ginjal. Uremia mempunyai efek yang bermacam-macam
didalam tubuh, yang mempengaruhi hemoglobin termasuk kecenderungan perdarahan dan
tekanan pada sum-sum tulang (PPGII, 2011).

Terapi recombinant Erythropoietin merupakan konsep terapi dasar yang cepat
mengatasi anemia dan memperbaiki kualitas hidup termasuk mencegah penyakit
kardiovaskuler pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisa reguler.
Sebagian besar pasien hemodialisis di Indonesia, tranfusi PRC (packed red cell)
merupakan salah satu pilihan terapi walaupun dengan berbagai risiko misalnya: tertularnya
penyakit hepatitis B, C, HIV,  reaksi tranfusi, depresi sum-sum tulang, meningkatkan
sensitisasi terhadap human leucocyte antigen (HLA), hypervolemic syndrom yang dapat
menambah atau meningkatkan risiko yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien
(Sukandar Enday, 2006).

Pemberian recombinant Erythropoietin dapat menginduksi erytrosit sehingga
terjadi erytopoesis dengan merangsang proliferasi dan diferensiasi prekursor erytroid
membentuk unit erytroid, colonyforming unit erytroid. Prekursor sum-sum lainnya,
termasuk unit pembentuk koloni : CFU-megakaryocytic (CFUMK), CFU granulocytic-
monocytic dan pluripotent sel induk juga dapat meningkat dengan in vivo Erythropoietin.
Stimulasi CFU-E dan BFU-E tampaknya langsung, sedangkan stimulasi CFU-MK dan
CFU-GM  dapat terjadi sebagai umpan balik langsung (PPGII, 2009).

Selama pemberian terapi recombinant Erythropoietin agar tercapai target
hemoglobin yang diinginkan maka: (1) Koreksi dan cegah defisiensi besi : Pemeriksaan
status cadangan besi (Fe) yaitu konsentrasi serum feritin dan saturasi transferin mutlak
diperlukan sebelum dan selama terapi recombinant Erythropoietin. Indikasi terapi besi jika
serum feritin < 100 ug/L dan saturasi transferin < 20 %. (2) Program dialisis dan nutrisi
yang adekuat : Salah satu penyebab anemia adalah uremia, dengan melakukan program
dialisis yang adekuat diharapkan tidak terjadi syndroma uremia. Program dialisis yang
adekuat dapat dicapai dengan: Quick Blood yang optimal, lamanya hemodialisis, jenis
hollow fiber dimana semakin luas permukaan hollow fiber semakin banyak ureum yang

Kenaikan
kadar Hb

Tidak naik Kadar
Hemoglobin <

1gr/dl

Kadar Hb 1-2 gr/dl

Jumlah 0 8 (47 %) 9 (53%)
Uji wilcoxon sig. P:0,000                Z.out put:-3.627
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terbuang. (3) Nutrisi pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisa yaitu
tinggi kalori, tinggi protein, rendah garam, rendah kalium (TKRPRGRK), dimana
kebutukan kalori 30-45 kal/kg bb/hr, protein 1,2gr/kg bb/hr. Nutrisi dan hemodialisa yang
adekuat dapat mencegah terjadinya anemia pada pasien penyakit ginjal kronik yang
menjalani hemodialisa. (3) Koreksi asam folat dan vitamin B12. Defisiensi vitamin ( asam
folat dan vitamin B12) dapat diatasi dengan pemberian asam folat dan vitamin B12. (4)
Terapi jika terjadi perdarahan: Pada pasien penyakit ginjal kronik sering terjadi perdarahan
pada saluran cerna yang harus secepatnya  diatasi agar tidak memperberat anemia.(5)
Tehnik penyuntikan dimana penyuntikan secara sub cutan dapat diabsorbsi lebih baik dari
pada secara intra vena. (6) Recombinant Erythropoietin yang diberikan pada pasien
hypervolemic syndrome tidak dapat diabsorbsi dengan baik.

Karakteristik pekerjaan responden didapatkan hampir seluruh responden adalah
PNS yaitu 12 orang (71%). Tidak semua pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani
hemodialisa mampu mendapatkan terapi recombinant Erythropoietin karena harganya
yang relatif mahal, tetapi sejak tahun 2010 pasien PNS yang mempunyai ASKES dapat
menggunakan terapi recombinant Erythropoietin berdasarkan indikasi sehingga sebagian
besar pekerjaan responden pada penelitian ini adalah PNS.

Uraian di atas menunjukkan bahwa peningkatan kadar hemoglobin tidak hanya
ditentukan oleh pemberian recombinant Erythropoietin, tetapi masih banyak faktor yang
perlu identifikasi. Pada penelitian ini pemberian recombinant Erythropoietin memiliki
pengaruh terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada pasien penyakit ginjal kronik yang
menjalani hemodialisa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kadar hemoglobin pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisa
sebelum mendapatkan recombinant Erythropoietin < 10 gr/dl.

2. Setelah mendapatkan terapi recombinant Erythropoietin kadar hemoglobin pada
pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisa mengalami kenaikan 1gr/dl
sebanyak 8 pasien (47%), sedangkan kenaikan 1-2 gr/dl sebanyak 9 pasien (53%).

3. Pemberian recombinant Erythropoietin meningkatkan kadar hemoglobin pada pasien
penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisa reguler. Pemberian recombinant
Erythropoietin pada pasien dengan status nutrisi yang baik meningkatkan kadar
hemoglobin secara signifikan.

Saran

1. Bagi Rumah Sakit atau Pelayanan Kesehatan
Semua pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisa perlu diberikan
recombinant Erythropoietin. Pemberian recombinant erythropoietin direkomendasikan
pada pasien dengan status nutrisi yang baik.

2. Profesi
Perawat Instalasi Hemodialisis harus selalu memonitor efek samping yang
ditimbulkan saat memberikan terapi recombinant Erythropoietin.

3. Bagi Keluarga Pasien
Keluarga selalu memberikan motivasi tentang pembatasan cairan dan pengaturan
nutrisi atau diet.

4. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya dapat meneliti efek samping yang ditimbulkan dari pemberian
recombinant Erythropoietin.



Journals of Ners Community Vol 4 No 2 November 2013

142

KEPUSTAKAAN

Brunner & Suddarth. (2002). Buku Ajar Medikal Bedah. Jakarta : EGC

Bruce & Robinson (2005). Kidney International. Philadelphia

Cedayti. (2008). Erythropoietin. http:www.sciencedayly.com. 18 juni 2011. 20.00

Elizabeth J. Corwin. (2000). Buku Saku Patofisiologi. Alih Bahasa: Brahn, Pendit. Jakarta:
EGC.

Fresinius (2002). Peritonial Dialisis. Jakarta : Tidak dipublikasikan

Guyton, Arsha C. (2010). Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Jakarta : EGC

Hudak, Caroline M. (2009). Pendekatan Holistik Keperawatan Kritis. Volume II. Jakarta :
EGC

Ketut, S. (2007). The 7th Jakarta Nefrology & Hypertension Course. Jakarta: Tidak
dipublikasikan

Mehdi dkk. (2009). Anemia, Diabetes and Cronic Kidney Disease. Philadelpia: Health
modul

Nurko S (2006). Anemia in cronic kidney disease: causes, diagnosis, treatment in
claveland. Jurnal of medicine .Vol 73 No 2

National Kidney Foundation (NKF). K/DOQI (2002). Clinical Practice Goldline for
Chronic Kidney Disease. New York : Executive Summary.

Notoatmodjo, Soekidjo. (2002). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.

Nursalam. (2001). Konsep & Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan.
Surabaya : Salemba Medika

PPGII. (2008). Simposium Nasional Perhimpunan Perawat Ginjal Intensif Indonesia.
Bandung : Tidak dipublikasikan

Pernefri. (2001). Manajemen Anemia pada Pasien Gagal Ginjal Kronik. Jakarta : Untuk
Kalangan Sendiri.

PPGII. (2009). Penatalaksanaan Anemia pada Pasien HD, Surabaya: Tidak dipublikasikan

PPGII. (2009).Simposium Nasional Perhimpunan Perawat Ginjal Intensif Indonesia.
Surabaya : Untuk Kalangan Sendiri.

PPGII. (2011). Efektifitas Pemberian EPO. Surabaya: Tidak dipublikasikan

PPMH. (2008). Kumpulan Makalah Pelatihan Perawat Mahir Hemodialisa. Surabaya :
Tidak dipublikasikan

Price S. (2005) Patofisiologi Proses Klinis Penyakit. Jakarta: EGC

Rekam Medik Instalasi Hemodialisa RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik. (2011). Rekam Medik
Pasien Unit Hemodialisa RSUD Ibnu Sina Gresik. Gresik : Tidak dipublikasikan.

Soekidjo N. (2005). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : EGC.

Soegiono. (2007). Statistik  Non Parametris untuk  Penelitian. Bandung : alfa beta

Sukahatya. (2009).My opera com/prof Made/blog. 18 juni 2011. 20.15

Sukandar, Enday. (2006). Gagal Ginjal dan Panduan Terapi Dialisis. Bandung : PII
Bagian Ilmu Penyakit Dalam  UNPAD.

Situmorang T. (2002). Renal Replacement Terapi. Jakarta: Tidak dipublikasikan



Journals of Ners Community Vol 4 No 2 November 2013

143

ANALISIS FAKTOR TINGKAT KEPUASAN PASIEN DALAM PELAYANAN
KEPERAWATAN PRE DAN POST OPERASI

(Factor Analysis Of Patient Satisfaction in Nursing Service Pre and Post Operation)

Rita Rahmawati*, Mumaiyizah**

* Staf Pengajar Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas
Gresik Jl. AR. Hakim No. 2B Gresik, email: ritarahmawati09@yahoo.co.id

** RSUD Ibnu Sina Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 243B Gresik

ABSTRAK

Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan
kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Kepuasan dinilai
dalam penelitian ini adalah kepuasan pasien pra perawatan operasi yang informed consent,
menunggu periode dan tingkat kenyamanan / sakit gratis pasca operasi. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor kepuasan dengan pre pelayanan dan
perawatan pasca operasi.

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional studi. Populasi 80 orang sampel
dengan menggunakan purposive sampling, sampel yang memenuhi kriteria inklusi
sebanyak 66 responden. Variabel bebas penelitian informed consent, menunggu periode
dan tingkat / kenyamanan bebas dari rasa sakit serta penelitian kepuasan variabel
dependen. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang dimodifikasi dan
observasi.

Menganalisis data menggunakan beberapa hasil regresi linear penelitian tidak ada
hubungan antara informed consent untuk kepuasan (r = - 0.026 p = 0,417), waktu tunggu
tidak ada hubungannya dengan kepuasan (r = 0,095 p = 0,224), tingkat kenyamanan / tidak
ridge bebas rasa sakit dengan kepuasan (r = -0,020 p = 0,436). Tidak ada korelasi antara
persetujuan Infomed, menunggu periode dan tingkat kenyamanan / tingkat bebas rasa sakit
kepuasan pasien pra dan pasca operasi.

Manajemen bedah ruang instalasi harus lebih meningkatkan layanan pra operasi,
selama dan pasca operasi.

Kata kunci: Informed consent, waktu tunggu, penghilang rasa sakit, kepuasan

ABSTRACT

Customer satisfaction is the level of one's feelings after comparing the performance
(or result) that he felt compared to his expectations. Satisfaction is assessed in this study
are the satisfaction of patients in pre operative nursing care that is informed consent,
waiting periods and levels of comfort/ pain free post operative. The purpose of this study
was to analyze the factors of satisfaction with the service pre and post operative care.

This research used a cross sectional study design. The population of 80 people
sampling by using purposive sampling, the sample that met the inclusion criteria as much
as 66 respondents. Independent variables the study informed consent, waiting periods and
levels of comfort/ pain-free as well as the dependent variable satisfaction research. The
data was collected with modified questionnaire and observation.

Analyze of data using multiple linear regression results of the research there was
no relationship between informed consent to the satisfaction (r = - 0.026 p = 0.417),
waiting time has nothing to do with satisfaction (r = 0.095 p = 0.224), level of comfort / no
pain-free ridge with satisfaction (r = -0.020 p = 0.436). There was no corelation between
infomed consent, waiting periods and levels of comfort/ pain-free level of satisfaction with
pre and post operative patients.

Installation space surgical management should further improve the service pre
operative, during and post operative.

Keywords: Informed consent, waiting periods, pain relief, satisfaction
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PEDAHULUAN

Rumah sakit merupakan salah satu organisasi kesehatan di bidang jasa pelayanan
kesehatan, yang berfokus pada penyembuhan pasien (Djojodibroto, 2002). Sebagai
penyedia jasa pelayanan kesehatan, maka manajemen rumah sakit dituntut untuk selalu
mengedepankan kepentingan pasien, dengan cara memberikan pelayanan yang optimal,
agar pasien memperoleh kepuasan. Kotler dalam Tjiptono (2005) mendefinisikan kepuasan
sebagai tingkat perasaan seorang konsumen setelah membandingkan kinerja hasil suatu
jasa/produk yang konsumen rasakan dibandingkan dengan harapan konsumen. Sudah
seharusnya pendekatan mutu pelayanan rumah sakit berorientasi pada kepuasaan pasien.
Mutu pelayanan bagi masyarakat dapat dikaitkan dengan sembuh dari sakit, kecepatan
dalam pelayanan, keramahan, tarif pelayanan yang murah. Sehingga untuk dapat
memenangkan sebuah persaingan dalam merebut pangsa pasar, rumah sakit harus bisa
memberikan jaminan rasa kepuasan pada pasien, untuk itu diperlukan peningkatan kualitas
pelayanan yang komprehensif (Wijono, 1999). Kualitas pelayanan juga dipengaruhi oleh
tindakan operatif  yang dilakukan dan keberhasilan proses operatif  ditentukan oleh
beberapa faktor antara lain; faktor karyawan, sistem, teknologi dan keterlibatan pelanggan
yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap kualitas pelayanan yang tercipta
(Tjiptono, 2000). Masalah pelayanan perawatan pre operatif  yang sering terjadi di Instalasi
Bedah Sentral RSUD Ibnu Sina diantaranya lamanya pasien menunggu mendapatkan
pelayanan, kurangnya informasi terhadap tindakan yang akan dilakukan, sedangkan
masalah pelayanan  post operatif diantaranya nyeri luka post operatif  dan faktor dari diri
pasien yang semuanya itu hubungannya dengan tingkat kepuasan belum diketahui.

Berdasarkan data dari  84 RS Pemerintah dan RS Swasta di Propinsi Jawa Tengah
didapatkan data 88,10% mengatakan puas sedang 11,90% mengatakan kurang puas dengan
pelayanan yang diberikan. Dan berdasarkan penelitian di RS Siloam Surabaya pada bulan
Juli 2011 tentang kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan kesehatan  didapatkan hasil
baik sekali 5 responden (17%), baik sebesar 19 responden (63%), dan cukup 6 responden
(20%). Dari hasil penelitian pendahuluan dari  10 pasien yang menjalani tindakan operatif
di Instalasi Bedah Sentral Sentral RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik  diperoleh data 84%
menyatakan puas terhadap perawatan pre dan post operatif yang dilakukan, sisanya
sebanyak  16 % menyatakan kurang puas terhadap pemberian informasi, waktu tunggu
operasi serta kenyamanan/ nyeri post operatif, didapatkan data jumlah pasien yang
menjalani operasi pada tahun 2009 sebanyak 1.884 orang dengan indeks kepuasan
pelanggan 80,71% , tahun 2010 sebanyak  2.038 pasien yang menjalani tindakan operasi
dengan indeks kepuasan pelanggan enam bulan pertama 76,79% dan sebanyak 76,61%
pada enam bulan kedua (Data Rekam Medis RSIS, 2010), data bulan Januari – Juni 2011
pasien yang menjalani operasi sebesar 1026 pasien.

Rumah Sakit Umum  Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik sebagai penyedia jasa
pelayanan kesehatan menghadapi persaingan ketat dari Rumah Sakit Swasta yang ada di
Kabupaten Gresik. Salah satu faktornya adalah tingkat kepuasan dari pasien yang dapat
dipengaruhi oleh kualitas jasa, kualitas pelayanan, faktor emosi, harga serta besarnya
biaya. Kualitas pelayanan diantaranya adalah pelayanan perawatan pada pre dan post
operatif, apabila pelayanan perawatan yang diberikan tidak memberikan kepuasan kepada
pasien maka akan timbul penilaian negatif dari masyarakat terhadap rumah sakit sehingga
pasien yang akan menjalani tindakan operatif akan menurun dan akan berakibat pula pada
pendapatan Rumah Sakit.

Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik sebagai institusi
pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah harus siap memberikan pelayanan kesehatan
yang mencakup semua lapisan masyarakat. Salah satu Motto  RSUD  Ibnu Sina  adalah
kepuasan anda prioritas kami. Penilaian tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas
pelayanan perawatan pre operatif dan post operatif dapat didasarkan dari beberapa faktor
antara lain pemberian informasi terhadap tindakan yang akan dilakukan,  waktu tunggu
operasi serta kenyamanan/bebas dari nyeri luka post operatif. Dengan demikian diharapkan
dalam memberikan pelayanan perawatan khususnya pelayanan pre dan post operatif dapat
memenuhi tingkat kepuasan pasien.  Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk
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menganalisis faktor yang berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien dalam pelayanan
perawatan pre dan post operatif.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional, yang dilakukan di ruang
pemulihan/ Recovery Room di Instalasi Bedah Sentral RSUD Ibnu Sina Gresik pada bulan
September 2011. Populasi pada penelitian ini adalah pasien yang akan dan telah menjalani
tindakan operasi di Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Ibnu Sina Kabupaten Gresik
sebesar  80 orang, dengan teknik sampling purposive sampling, besar sampel penelitian ini
sebesar 66 orang. Variabel independen dalam penelitian ini faktor informasi/ Informed
consent, waktu tunggu serta kenyamanan/ bebas nyeri post operatif, sedangkan variabel
dependen dalam penelitian ini kepuasan pasien terhadap pelayanan perawatan pre operatif
dan post operatif. Instrumen pada penelitian ini menggunakan wawancara tidak langsung
yaitu dengan kuesioner dan observasi.Penelitian ini menggunakan uji regresi linier ganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Hubungan Pemberian Inform Consent dengan Tingkat Kepuasan Pasien dalam
Pelayanan Keperawatan Pre Operatif.

Tabel 1 Hubungan pemberian inform consent dengan tingkat kepuasan pasien dalam
pelayanan keperawatan pre operatif di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik
tanggal 05 September 2011 sampai 15 Nopember 2011.

Berdasarkan  tabel  di atas  dapat  dijelaskan  bahwa  lebih dari setengah  responden
(56,0%) mendapatkan inform consent baik dan sebagian kecil responden mendapatkan
inform consent kurang (1,5%). Berdasarkan hasil uji statistik regresi linear ganda diperoleh
nilai angka korelasi (r) -0,026 dan nilai signifikasi  yaitu 0,417, selain itu signifikasi hasil
perhitungan nilai  lebih besar dari 0,05 yaitu 0,417 berarti  Ho diterima.  Maka secara
linear tidak ada hubungan antara pemberian informed consent dengan tingkat kepuasan
pasien pre operatif.

Informed consent merupakan fungsi penting bagi pasien pada fase pra operatif/
bedah untuk mengetahui prosedur tindakan yang akan dilakukan. Informed consent harus
dari pasien/ keluarga yang bersedia, informed consent dapat diberikan kepada keluarga
dekat yaitu suami/ istri, anak tertua,  orang tua dan kelurga terdekat. Pada kasus gawat
darurat ahli bedah mempunyai wewenang untuk melaksanakan operasi tanpa informed
consent dari pasien atau keluarga, setelah dilakukan berbagai usaha untuk mendapat kontak
dengan anggota keluarga pada sisa waktu yang masih mungkin. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 45 ayat 3 menjelaskan
Informed Consent yang diberikan mencakup diagnosa dan tata cara tindakan medis, tujuan
tindakan medis yang akan dilakukan, alternatif tindakan lain, risiko dan komplikasi serta
prognosis tindakan yang akan dilakukan. Informed consent yang diberikan juga sebagai
aspek legalitas dari setiap tindakan yang diberikan kepada pasien.

Informed Consent
Tingkat Kepuasan Pasien Total

Puas Sangat Puas
F % F % F %

Kurang 1 1,5 1 1,5 2 3,0
Cukup 2 3,0 11 16,7 13 19,7
Baik 14 21,2 37 56,0 51 77,3
Total 17 25,8 49 74,2 66 100
Uji Regresi Linear Ganda korelasi (r) = - 0,026,  signifikasi (p) = 0,417
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Hubungan informed consent dengan tingkat kepuasan pasien pada tindakan
perawatan pre operatif tidak dapat dibuktikan pada penelitian ini, karena faktor lain yang
lebih berpengaruh terhadap tingkat kepuasan antara lain kualitas produk dan jasa, kualitas
pelayanan, faktor emosional, harga serta biaya. Informed consent yang diberikan kepada
pasien yang akan menjalani tindakan pembedahan juga lebih berpengaruh pada penurunan
tingkat kecemasan, penurunan kekhawatiran terhadap tindakan yang akan dilakukan serta
Informed consent memberikan efek ketenangan mental pada pasien yang akan menjalani
tindakan pembedahan.

2) Hubungan Waktu Tunggu dengan Tingkat Kepuasan Pasien dalam Pelayanan
Keperawatan  Pre Operatif.

Tabel 2 Hubungan waktu tunggu dengan tingkat kepuasan pasien dalam pelayanan
keperawatan pre operatif di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik tanggal 05
September 2011 sampai 15 Nopember 2011.

Waktu Tunggu
Tingkat kepuasan Pasien Total

Puas Sangat Puas
F % f % F %

Kurang (lama) 1 1,5 4 6,2 5 7,6
Cukup  (sedang) 15 22,7 36 54,5 51 77,3
Baik     (cepat) 1 1,5 9 13,6 10 15,1
Total 17 25,7 49 74,3 66 100
Uji Regresi Linear Ganda korelasi (r) = 0,095,  signifikasi (p) = 0,224

Berdasarkan  tabel  di atas  dapat  dijelaskan  bahwa  sebagian  besar  responden
(54,50%) mengatakan waktu tunggu cukup,  sebagian responden (13,6%) mengatakan
waktu tunggu baik, dan sebagian kecil responden mendapatkan waktu tunggu kurang (6,2
%). Berdasarkan hasil uji statistik regresi linear ganda diperoleh nilai angka korelasi (r)
0,095 dan nilai signifikasi  yaitu 0,224, selain itu signifikasi hasil perhitungan nilai  lebih
besar dari 0,05 yaitu 0,224 berarti  Ho diterima berarti secara linear tidak ada hubungan
antara waktu tunggu dengan tingkat kepuasan pasien pre operatif.

Berdasarkan hasil uji statistik regresi linear ganda diperoleh nilai angka korelasi (r)
0,095 dan nilai signifikasi  yaitu 0,224 yang berarti  Ho diterima, maka secara linear tidak
ada hubungan antara waktu tunggu dengan tingkat kepuasan pasien pre operatif.

Timbang terima pasien dipersiapkan di ruang premedikasi untuk menunggu waktu
(ronde) operasi sesuai dengan jadwal operasi yang telah ditentukan sebelumnya
berdasarkan pertimbangan (Protap, ISO 2008), dasar pertimbangan waktu tunggu operasi
(ronde) operasi adalah, operasi bersih orthopedi, operasi bersih bedah umum, operasi
bersih kontaminasi dan operasi kontaminasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan,
menghindari terjadinya infeksi nosokomial, memperlancar kegiatan operasi serta efektifitas
tenaga. Pemanggilan pasien dari ruangan dilakukan berdasarkan ketentuan ronde/ jadwal
yang telah ditetapkan sehingga diharapkan waktu tunggu pasien di kamar operasi relatif
singkat.

Penelitian ini sebagian besar dari responden mengatakan waktu tunggu di kamar
operasi untuk tindakan operasi yang akan dilakukan cukup, sebagian kecil responden
mengatakan waktu tunggu di kamar operasi untuk tindakan operasi yang akan dilakukan
kurang (lama). Tetapi hubungan waktu tunggu operasi dengan tingkat kepuasan pasien
pada tindakan perawatan pre operatif tidak dapat dibuktikan pada penelitian ini. Faktor
kepuasan pasien dapat dipengaruhi oleh dimensi tangibles yang berarti peralatan yang
modern, fasilitas fisik yang menarik, luas ruangan dan lingkungan yang nyaman, sehingga
dengan dukungan fasilitas yang ada terutama di Instalasi Bedah Sentral pasien yang harus
menunggu ronde/ jadwal tindakan operasi tetap merasa nyaman dan puas dengan
pelayanan perawatan yang telah diberikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
pasien yang akan menjalani tindakan operasi merasa lebih tenang menunggu ronde/ jadual
operasi di kamar operasi dari pada menunggu di kamar pasien/ ruangan, tetapi karena
keterbatasan sarana yang ada tidak memungkinkan untuk dilakukan pemanggilan secara
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serentak kepada pasien yang direncanakan tindakan operasi untuk menunggu ronde/ jadual
operasi di kamar operasi.

3) Hubungan Tingkat Kenyamanan/Bebas Nyeri dengan Tingkat Kepuasan Pasien
dalam Pelayanan Keperawatan Post Operatif.

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden (60,6%)
mengatakan nyeri post operatif cukup, dan sebagian kecil responden (6,0%) mengatakan
nyeri post operatif baik (ringan). Berdasarkan hasil uji statistik regresi linear ganda
diperoleh nilai angka korelasi (r) -0,020 dan nilai signifikasi yaitu 0,436, selain itu
signifikasi hasil perhitungan nilainya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,436 berarti Ho diterima,
maka secara linear tidak ada hubungan antara tingkat kenyamanan/ bebas nyeri dengan
tingkat kepuasan pasien pre operatif.

Tabel 3 Hubungan tingkat kenyamanan/bebas nyeri dengan tingkat kepuasan pasien
dalam pelayanan keperawatan post operatif di RSUD Ibnu Sina Kabupaten
Gresik tanggal 05 September 2011 sampai 15 Nopember 2011.

Nyeri
Tingkat kepuasan Pasien Total

Puas Sangat Puas
f % F % F %

Kurang  (Berat) 2 3,0 5 7,6 7 10,6
Cukup   (Sedang) 13 19,8 40 60,6 53 80,3
Baik      (Ringan) 2 3,0 4 6,0 6 9,1
Total 17 25,8 49 74,2 66 100
Uji Regresi Linear Ganda korelasi (r) = -0,020  signifikasi (p) = 0,436

Tabel 3 menunjukkan tidak ada hubungan antara tingkat kenyamanan/ bebas nyeri
post operasi dengan tingkat kepuasan pasien pada perawatan post operatif. Berdasarkan
hasil uji statistik regresi linear ganda diperoleh nilai angka korelasi (r) -0,020 dan nilai
signifikasi  yaitu 0,436 yang berarti  Ho diterima, maka secara linear  tidak ada hubungan
antara tingkat kenyamanan/ bebas nyeri dengan tingkat kepuasan pasien pre operatif.

Nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat
dari kerusakan jaringan yang aktual atau potensial, nyeri terjadi bersama proses penyakit
atau bersamaan dengan beberapa pemeriksaan diagnostik atau pengobatan (Brunner and
Suddart 2002). Berdasarkan jenis-jenis nyeri yang spesifik, nyeri dibagi terdiri dari : nyeri
somatis dan visceral, nyeri yang menjalar pada daerah lain, nyeri psikogenik, nyeri
phanthom dari ekstermitas dan nyeri neurologis (Teguh, 2004). Faktor nyeri yang dialami
pasien dapat dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kecemasan pasien, pengalaman nyeri,
gaya koping, lingkungan, sosial budaya dan respon psikologis. Pengukuran tingkat nyeri
dapat merupakan pengukuran satu dimensional saja atau pengukuran berdimensi ganda.
Pengukuran satu dimensional umumnya hanya mengukur pada satu aspek  nyeri saja,
misalnya: seberapa berat rasa nyeri menggunakan pain rating scale yang dapat berupa
pengukuran categorical atau numerical misal Visual Analog Scale (VAS). Pengukuran
multidimensional dimaksudkan tidak hanya terbatas pada aspek sensorik saja tetapi juga
termasuk pengukuran dari segi afektif atau bahkan proses evaluasi nyeri dimungkinkan
oleh metode ini (Kasjmir, 2004). Tingkat nyeri yang dirasakan pasien juga tergantung dari
jenis tindakan operasi yang dilakukan dan jenis obat analgetik yang diberikan.

Hubungan tingkat kenyamanan/ bebas nyeri post operatif dengan tingkat kepuasan
pasien pada pelayanan perawatan post operasi  tidak dapat dibuktikan pada penelitian ini,
hal ini dikarenakan kelemahan dari instument penelitian yang kurang mendukung tetapi
kepuasan pasien pada  pelayanan perawatan post operatif di ruang recovery room ditunjang
oleh  faktor lain yang mendukung  salah satunya adalah perawatan yang komprehensif
serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan.
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
1) Pemberian inform consent tidak mempengaruhi tingkat kepuasan pasien dalam

pelayanan keperawatan pre operatif. Faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap
tingkat kepuasan antara lain kualitas produk dan jasa, kualitas pelayanan, faktor
emosional, harga serta biaya. Inform consent mempunyai peran yang sangat penting
dalam pelayanan keperawatan pada pasien pre operatif agar pasien mengerti dan
memahami akan tindakan yang akan dilakukan dengan segala risiko dan sebagai aspek
legalitas dari setiap tindakan yang akan diberikan kepada pasien.

2) Faktor waktu tunggu tidak mempengaruhi tingkat kepuasan pasien dalam pelayanan
perawatan pre operatif. Waktu tunggu pasien dipengaruhi oleh jenis operasi antara lain
operasi bersih, operasi bersih orthopedi, operasi bersih bedah umum, operasi bersih
kontaminasi dan operasi kontaminasi.

3) Faktor tingkat kenyamanan/ bebas nyeri tidak mempengaruhi tingkat kepuasan pasien
dalam pelayanan perawatan post operatif. Sensasi nyeri yang dirasakan pasien post
operatif dapat dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kecemasan pasien, pengalaman
nyeri, gaya koping dan respon psikologis.

Saran

1) Rumah Sakit Umum Daerah Gresik perlu memberikan pelatihan kepada tenaga
perawat agar dapat meningkatkan sikap dan mutu pelayanan.

2) Manajemen Ruang Instalasi Bedah Sentral perlu lebih meningkatkan pelayanan pre
operatif, intra dan post op operatif.

3) Perawat di Ruang Instalasi Bedah Sentral perlu lebih meningkatkan mutu asuhan
keperawatan kepada pasien yang akan dan telah menjalani operasi.

4) Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan hasil penelitian ini dengan
meneliti faktor - faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap tingkat kepuasan
pasien peri operatif.
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ABSTRAK

Latihan fisik merupakan salah satu penanganan lima pilar diabetes mellitus.
Praktek ini dapat mengurangi dan meningkatkan penggunaan energi untuk menghilangkan
kalori. Cara ini tidak untuk mengontrol kadar gula darah. Latihan fisik menghasilkan
lakukan 3-4 kali dalam seminggu selama kurang lebih 30 menit, mulai dari intensitas
cahaya hingga pertengahan intensitas. Untuk dapat melakukannya fisik dukungan kegiatan
keluarga sangat penting. Keluarga dapat memberikan informasi mengenai latihan fisik,
mempersiapkan peralatan, dan keluarga dapat mengingatkan pasien jika malas untuk
melakukan latihan fisik, sehingga kadar gula darah mendapatkan dikendalikan optimal.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial
keluarga dengan latihan fisik dengan berjalan di DM tipe 2 pasien di Poli Trainee RSI
Darus Syifa Surabaya.

Desain penelitian yang digunakan korelasi dengan pendekatan cross sectional.
Teknik sampling purposive sampling, sampel diperoleh digunakan sebanyak 40 responden.
Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah struktur kuesioner dan
wawancara struktur. Hasil kuesioner dan wawancara terstruktur, didapatlam 37,5%
mendapatkan dukungan sosial dari keluarga yang cukup, sedangkan 47,5% responden
keluarga yang menderita DM tipe 2 cukup biasa dalam melakukan latihan fisik dengan
berjalan kaki.

Pengolahan data dilakukan dengan nilai statistik Spearman uji Rank diperoleh r
hitung sebesar 0,413 dengan nilai p = 0,008, dimana nilai p <0,05, sehingga hipotesis
diterima yang artinya ada hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan latihan fisik
dengan berjalan Pasien DM Tipe di 2.

Penelitian ini membuktikan bahwa keluarga harus lebih banyak meningkatkan
hubungan sosial yang baik dengan DM tipe 2 pasien, sehingga dengan motivasi yang baik,
pasien DM tipe 2 akan melakukan latihan fisik dengan berjalan lebih teratur.

Kata kunci: Dukungan Sosial Keluarga, Latihan Fisik Berjalan

ABSTRACT

Physical practices represent one of the five pillar handling of diabetes mellitus. The
practice can lessen and improve usage of energy to remove calorie. This way does to
control blood sugar rate. Physical practice earns do 3-4 times in a week during more or
less 30 minute, started from light intensity up to mid intensity. To be able to do it physical
activities family support of vital importance. Family can give information concerning
physical practice, preparing appliances, and family can remind patient if lazy to do
physical practice, so that blood sugar rate earn is controlled be optimal. The purpose of
this research was to know the relation between social supports of family with physical
practice by walk at patient DM Type 2 in Poli Interns RSI Darus Syifa Surabaya.

Research Design used correlation with approach of cross sectional. Sampling
technique the used sampling purposive, obtained sample counted 40 respondents.
Instrument which is used in data collecting is questioner structure and structure interview.
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From questioner structure and structure interview, got 37,5% getting social support of
family which enough, while 47.5% responder family which suffering DM Type 2 regular
enough in doing physical practice by walk.

Data processing done with statistical Spearman Rank test obtained value of r count
equal to 0.413 with value of p = 0.008, where value of p < 0.05, so that hypothesis
accepted with the meaning there is relation between social support of family with physical
practice by walk at Patient DM Type 2.

From this research is expected the family more is improving good social relation
with patient DM Type 2, so that with existence of good motivation, patient DM type 2 will
ever do physical practice by walk more regular.

Keywords: Family Social Support, Physical Practice Walking

PENDAHULUAN

Diabetes Mellitus (DM) yang lebih dikenal sebagai penyakit kencing manis adalah
suatu, kondisi terganggunya metabolisme didalam tubuh karena ketidakmampuan tubuh
membuat atau menyuplai hormon insulin sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan
kadar gula darah melebihi normal (Desriani, 2006). Penyakit ini dinegara berkembang
termasuk Indonesia terjadi peningkatan prevalensi. Peningkatan ini terjadi seiring dengan
meningkatnya angka harapan hidup, asupan makanan yang tidak sehat, aktifitas fisik yang
kurang, kegemukan serta gaya hidup yang modern. Perubahan gaya hidup seperti diit dan
kebiasaan olah raga yang salah merupakan predisposisi terjadinya resistensi insulin.
Supaya kadar gula darah dapat selalu terkendali, diabetisi perlu mengupayakan gaya hidup
sehat yaitu dengan meningkatkan aktifitas fisik dan mengatur pola makan supaya makan
tidak berlebihan sehingga tubuh tetap sehat dan terhindar dari komplikasi yang mungkin
terjadi (Suyono, 2004). Pasien, keluarga, masyarakat dan juga petugas kesehatan perlu
bekerja sama dengan baik dalam menangani dan mengelola penderita diabetes mellitus
(Soegondo, 2003). Terutama keluarga, yang bisa memberikan informasi mengenal,
pentingnya latihan fisik. Dimana untuk dapat melakukan aktifitas fisik yang teratur,
dukungan sosial keluarga sangatlah diperlukan demi memberi motivasi pada diabetisi
dalam melakukan aktifitas fisik secara teratur (Erawati, 2005). Kenyataannya, penderita
diabetes mellitus yang berobat ke Rumah Sakit Islam Darus Syifa’ Surabaya jarang sekali
yang melakukan diit diabetisi yang tepat maupun latihan fisik secara teratur, terutama bagi
penderita diabetes mellitus tipe 2. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kunjungan pasien yang
meningkat 2% dari jadwal kunjungan kontrol yang seharusnya pada setiap minggunya.
Dari hasil wawancara pada 10 keluarga pasien yang mengantar berobat penderita diabetes
mellitus tipe 2 ke poli interna RSI Darus Syifa', didapatkan 70% keluarga tidak pernah
mendampingi penderita diabetes dalam melakukan aktivitas fisik dikarenakan sibuk
bekerja. Namun hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan latihan fisik jalan kaki
pada penderita diabetes mellitus tipe 2 masih belum dapat dijelaskan.

Jumlah penderita diabetes mellitus di Indonesia pada tahun 1994 adalah 2,5 juta
dan akan meningkat lima juta pada tahun 2010 (Askandar Tjokroprawiro, 2006). Menurut
Survey WHO 5 September 2005 mengatakan bahwa Indonesia menempati urutan ke-4
dengan prevalensi 8,6% dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2020 diperkirakan akan
ada sejumlah 178 juta penduduk yang menderita diabetes mellitus. Berdasarkan
pengklasifikasian DM, jumlah penderita DM tipe 2 pada tahun 2000 diperkirakan
mencapai 12,3 juta orang dan meningkat mencapai 19,4 juta pada, tahun 2010.
Peningkatan ini terjadi seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup, asupan
makanan yang tidak sehat, aktifitas fisik yang kurang, kegemukan serta, gaya, hidup yang
modern (Aina, 2003). Menurut survey Depkes jumlah penderita diabetes mellitus tahun
2005 di RSUD dr. Soetomo mencapai 1425 orang dan meninggal 916 orang oleh karena
penyakit diabetes mellitus yang sudah terkomplikasi (http://depkes.go.id/pemkes/html.
com). Berdasarkan data yang diperoleh dari rekam medik Rumah Sakit Islam Darus Syifa’
Surabaya, penderita diabetes mellitus yang berobat jalan maupun rawat inap pada bulan
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Januari sampai dengan Mei tahun 2011 sebanyak 83 pasien diabetes mellitus tipe 2 disertai
dengan komplikasi, dan 52 pasien diabetes mellitus tipe 2 murni tanpa disertai penyakit
yang lain (tanpa komplikasi). Hasil dari pendahuluan yang peneliti lakukan pada keluarga
pasien maupun penderita diabetes mellitus tipe 2 yang berobat di RSI Darus Syifa’
Surabaya, didapatkan dari 10 penderita diabetes mellitus 60% penderita jarang melakukan
latihan fisik secara teratur dikarenakan malas, tidak ada yang mendampingi, dan lebih
memilih minuet obat OAD saja. Sedangkan 40% tidak pernah melakukan latihan fisik
dikarenakan kondisinya yang parah yaitu ada luka gangren dan disertai komplikasi
penyakit lainnya yang mengakibatkan pasien hanya berbaring lemah di tempat tidur.
Komplikasi yang sering terjadi apabila diabetes tidak terkendali dan tidak ditangani dengan
baik adalah timbulnya berbagai penyakit penyerta pada berbagai organ tubuh seperti mata,
ginjal, jantung, pembuluh darah kaki, dan sistem syaraf.

Diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena adanya resistensi insulin, sehingga
menimbulkan hiperglikemia (kadar glukosa darah puasa >126 mg/dL dan pada tes sewaktu
>200 mg/dL) (Menurut Brunner dan Suddarth, 2001). Latihan fisik merupakan salah satu
pilar perawatan diabetes mellitus tipe 2. Latihan fisik dapat menurunkan berat badan dan
memperbaiki sensitifitas terhadap insulin, sehingga akan memperbaiki kendali glukosa
darah (Purnama, 2004). Latihan fisik yang dapat dijadikan pilihan yaitu jalan kaki, jogging,
lari, bersepeda, renang, dan mendayung. Dianjurkan melakukan latihan fisik secara teratur
3 – 4 kali seminggu selama. 30 menit (Cristine, 2002). Dalam melakukan latihan fisik pada
penderita diabetes mellitus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti jangan
memulai latihan fisik sebelum makan, memakai sepatu yang pas, senantiasa didampingi,
selalu membawa permen, memeriksa kaki secara cermat setelah latihan fisik. Untuk dapat
melakukan latihan fisik yang teratur, dukungan sosial keluarga sangatlah penting.
Dukungan sosial keluarga merupakan upaya yang sangat penting untuk memantau gula
darah. Latihan fisik pada penderita diabetes mellitus memerlukan pemantauan yang sangat
ketat, keluarga bisa memberikan informasi mengenai pentingnya latihan fisik, keluarga
juga dapat menyiapkan alat–alat untuk melakukan olah raga, keluarga juga dapat
mengingatkan penderita apabila malas untuk melakukan latihan fisik (Ramaiyah, 2003).

Dukungan sosial keluarga adalah derajat dukungan yang diberikan kepada individu
khususnya sewaktu dibutuhkan oleh orang–orang yang memiliki hubungan emosional yang
dekat dengan orang tersebut. Dukungan sosial keluarga adalah bentuk pertolongan yang
dapat berupa materi, emosi, dan informasi yang diberikan oleh orang-orang yang memiliki
arti seperti keluarga (As’ari, 2005). Dukungan sosial keluarga memiliki peranan penting
untuk mencegah dari ancaman kesehatan mental, yang mengakibatkan menurunnya
semangat untuk sembuh dari suatu penyakit. Seorang diabetissi memerlukan motivator
dalam menjalani pengobatan, terutama dalam melaksanakan 5 pilar penanganan diabetes
mellitus tipe 2, yang salah satunya latihan fisik. Keluarga bisa memberikan informasi
mengenai pentingnya latihan fisik, keluarga juga dapat menyiapkan alat-alat untuk
melakukan olah raga, keluarga juga dapat mengingatkan penderita apabila malas untuk
melakukan latihan fisik (Ramaiyah, 2003). Menurut Suhita (2005) menunjukkan bahwa
orang yang memiliki banyak dukungan sosial cenderung untuk memiliki semangat dalam
melakukan sesuatu karena mereka merasa diperhatikan, dihargai, dan dicintai. Hal ini
sangat penting khususnya bagi penderita diabetes mellitus tipe 2 yang akan melakukan
latihan fisik, dimana keluarga berfungsi yaitu meningkatkan semangat hidup, menyadarkan
bahwa masih ada yang peduli, dan mempercepat penyembuhan (Salfino, 2007).

Fenomena di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu
hubungan dukungan sosial keluarga dengan latihan fisik jalan kaki pada penderita diabetes
mellitus tipe 2.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional, yang dilakukan di poli interna
RSI Darus Syifa Surabaya, pada bulan September - Oktober Tahun 2011. Populasi dari
penelitian ini adalah seluruh keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang menderita
diabetes mellitus tipe 2 yang berobat ke poll interna lima bulan terakhir sebanyak 50
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pasien, dengan menggunakan teknik purposive sampling, jumah sampel sesuai dengan
karakteristik inklusi sebanyak 40 orang. Variabel independent dalam penelitian ini adalah
dukungan sosial keluarga. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah
latihan fisik jalan kaki pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Instrument yang digunakan
yaitu kuesioner. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan uji statistik
Spearman Rank dengan nilai kemaknaan (α) 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dukungan Sosial Keluarga pada Penderita DM tipe 2
Tabel 1 Distribusi frekuensi responden berdasarkan dukungan sosial keluarga pada

penderita DM tipe 2 di poli interna RSI Darus Syifa’ pada bulan September-
Oktober 2011.

Dukungan sosial keluarga Jumlah Persentase
Anak 15 37,5%
Cucu 4 10%
Adik 4 10%

Suami 7 12,5%
Istri 8 20%

Menantu 4 10%
Total 40 100%

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa hampir sebagian besar responden
Cukup dalam memberikan dukungan sosial keluarga pada penderita DM tipe 2 yaitu
sebanyak 15 responden (37,5%).

Menurut Suhita (2005) ada tiga faktor yang mempengaruhi dukungan sosial, salah
satunya adalah keintiman. Dukungan sosial adalah bentuk pertolongan yang dapat berupa
materi, emosi, dan informasi yang diberikan oleh orang - oramg yang memiliki arti seperti
keluarga, sahabat, saudara, teman dan rekan kerja atau orang yang dicintai oleh individu
yang bersangkutan. Semakin intim seseorang maka dukungan yang diperoleh akan
semakin besar. Keluarga merupakan kelompok utama yang mempunyai ikatan emosi yang
paling besar dan yang terdekat dengan penderita, segala keluh kesah yang dirasakan
biasanya diungkapkan pada anggota keluarga. Disamping itu keluarga meringankan beban
penderitaan selama penderita sakit.

Seorang anak biasanya lebih memiliki ikatan emosi yang paling besar dan terdekat
dengan orang tua mereka. Sehingga mereka lebih peduli terhadap perkembangan kondisi
kesehatan orang tua mereka yang menderita. DM Tipe 2. Mereka akan selalu
mengupayakan yang terbaik demi penyembuhan keluarga mereka tenitama dalam hal
pengontrolan gala darah maupun pengobatan DM tipe 2. Dukungan sosial yang cukup baik
sangat bermanfaat bagi penderita diabetes mellitus untuk meningkatkan semangat
hidupnya, menyadarkan bahwa masih ada orang lain yang peduli, selain itu dapat
mempercepat penyembuhan.

2. Latihan Fisik Jalan Kaki pada Penderita Diabetes Melitus
Tabel 2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan latihan fisik jalan kaki yang

dilakukan penderita DM tipe 2.

Latihan fisik jalan kaki Jumlah Persentase
Teratur 9 22,5%
Cukup teratur 19 47,5%
Tidak teratur 12 30%
Total 40 100%
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Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa hampir setengahnya keluarga responden
yang menderita DM tipe 2, sudah cukup teratur dalam melakukan latihan fisik jalan kaki,
yaitu sebanyak 19 responden (47,5%). Hampir sebagian keluarga yang sakit DM tipe 2 di
poli interna Rumah Sakit Islam Danis Syifa' Surabaya, cukup teratur dalam melakukan
latihan fisik jalan kaki yaitu 1-2 kali dalam seminggu. Sebagian kecil keluarga responden
tidak teratur melakukan latihan fisik jalan kaki dikarenakan tidak ada yang menemani saat
melakukannya, meskipun oleh keluarga sudah diberi motivasi yang cukup.

Menurut Tapan (2005) latihan fisik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
faktor intrinsik (dari penderita diabetes mellitus itu sendiri) usia, jenis kelamin, keparahan
penyakit, sedangkan faktor ekstrinsik (dari luar) dukungan keluarga dan waktu. Latihan
fisik itu sebaiknya dilakukan secara kontinue dan teratur 3 – 4 kali dalam seminggu.
Intensitasnya mulai dari yang ringan sampai yang sedang. Waktu atau lamanya dalam
melakukan latihan fisik 30 – 60 menit. Jenis latihan fisik yang baik pada penderita diabetes
mellitus yang bersifat endurance (aerobic) yang berfungsi meningkatkan kemampuan
jantung dan jaga pembuluh darah. Sebaiknya dalam melakukan latihan fisik jalan kaki
perlu dilakukan pemanasan terlebih dahulu kemudian latihan inti dilanjutkan dengan
pendinginan.

Latihan fisik jalan kaki adalah olah raga yang paling mudah dilakukan, bisa
dimanapun dan kapanpun waktunya. Namur demikian karena juga membutuhkan waktu
yang cukup lama, serta pengontrolan yang cukup ketat pada gula darah maka dibutuhkan
pendamping dan motivator dalam melakukannya. Dalam hal ini keluarga merupakan orang
yang paling tepat untuk mendampingi penderita DM Tipe 2 saat melakukan aktivitas fisik
jalan kaki.

3. Hubungan Dukungan Sosial Keluarga terhadap Latihan Fisik Man Kaki pada
Penderita Diabetes Melitus

Tabel 3 Distribusi frekuensi hubungan dukungan sosial keluarga dengan latihan fisik
jalan kaki pada penderita DM tipe 2 di poli interna RSI Darus Syifa’ pada
bulan September- Oktober 2011.

No
Dukungan

Sosial
Keluarga

Latihan Fisik Jalan Kaki

Total
Teratur Cukup

teratur
Kurang
teratur

F % F % f % F %
1 Baik 2 5% 5 12,5% 1 2,5% 8 20%

2 Cukup 7 17,5% 11 27,5% 4 10% 22 55%

3 Kurang 0 0% 3 7,5% 7 17,5% 10 25%

Total 9 22,5% 19 47,5% 12 30% 40 100%

Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 1 diatas didapatkan bahwa dari 40 responden
penelitian, sebanyak 22 (55%) responden menyatakan sudah cukup memberikan dukungan
social keluarga pada penderita DM tipe 2, dan hanya 11 (27,5%) responden yang
menyatakan bahwa keluarganya yang menderita DM tipe 2 melakukan aktifitas fisik jalan
kaki cukup teratur. Sedangkan untuk 10 (25%) responden yang kurang memberi dukungan
sosial keluarga pada penderita DM tipe 2, tidak satupun (0%) penderita DM tipe 2
melakukan aktifitas fisik jalan kaki secara teratur.

Hasil tabel tabulasi silang, selanjutnya dilakukan perhitungan Spearman Rho. Hasil
uji spearman rho dengan daerah kritis penolakan a = 0,05 didapatkan ndal probabilitas
perhitungan (ρ) = 0,02 sehingga 0,02 < 0,05 yang artinya ada hubungan antara dukungan
sosial keluarga dengan latihan fisik jalan kaki pada penderita DM tipe 2. Untuk melihat
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seberapa erat hubungan tersebut, dari hasil analisa didapatkan nilai koefisien korelasi
spearman's rho sebesar 0,413, menurut kriteria Guilford (1965) yang dikutip oleh Azwar
Juliandi (2007) nilai koefisien korelasi tersebut termasuk kriteria yang cukup erat.

Dukungan sosial adalah derajat dukungan yang diberikan kepada individu
khususnya sewaktu dibutuhkan oleh orang – orang yang memiliki hubungan emosional
yang dekat dengan orang tersebut seperti suami/istri, keluraga, teman/sahabat. Aspek
dukungan sosial meliputi emosional, instrumental, informative dan penilaian (As'ari,
2005). Menurut Salfino (2007) keluarga merupakan kelompok utama yang mempunyai
ikatan emosi yang paling besar dan terdekat dengan penderita, keluarga juga menjadi
tumpuan harapan untuk memberikan perawatan maupun meringankan beban penderitaan
selama penderita mengalami kondisi sakit. Keluarga merupakan sumber dukungan sosial
karena dalam hubungan keluarga tercipta hubungan yang Baling mempercayai, anggota
keluarga akan menjadikan keluarga ebagai kumpulan harapan, tempat bercerita, tempat
bertanya, dan mengeluarkan keluhan bilamana individu mengalami permasalahan.
Semakin intim hubungan suatu keluarga maka dukungan yang diperoleh akan semakin
besar (Suhita, 2005).

Menurut Tapan (2005) faktor yang mempengaruhi latihan fisik yaitu usia, jenis
kelamin, keparahan penyakit, dukungan keluarga dan peralatan olah raga. Bila penderita
DM Tipe 2 melakukan latihan fisik jalan kaki secara berkesinambungan selama 30-60
menit, yang dilakukan 3-4 kali dalam seminggu, maka dapat menunda atau mencegah
berkembangnya penyakit tersebut. Penderita diabetes mellitus yang melakukan latihan fisik
jalan kaki memerlukan pemantauan yang sangat ketat dan dilakukan oleh orang terdekat
yaitu keluarga. Keluarga bisa memberikan informasi mengenai latihan fisik, keluarga juga
dapat menyiapkan alai-alai untuk melakukan olahraga, keluarga dapat mengingatkan
apabila malas untuk melakukan latihan fisik jalan kaki. Latihan fisik jalan kaki sangatlah
mudah dilakukan oleh penderita DM tipe 2, selain tidak memerlukan biaya latihan fisik
jalan kaki bisa dilakukan oleh siapa saja, baik wanita maupun laki- laki, muda maupun tua.
namun bila tidak didukung oleh keluarga sangatlah mustahil penderita DM tipe 2 akan
melakukannya secara teratur.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Sebagian besar responden memberi dukungan sosial keluarga pada penderita diabetes
mellitus tipe 2 dengan cukup baik.

2. Sebagian besar penderita diabetes mellitus tipe 2 yang berobat ke poli interna
melakukan aktifitas latihan fisik jalan kaki cukup teratur.

3. Ada Hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan latihan fisik jalan kaki pada
penderita diabetus mellitus tipe 2 di poli interim Rumah Sakit Islam Darns Syifa'
Surabaya dengan tingkat hubungan cukup erat.

Saran

1. Bagi Keluarga Penderita Diabetes Melitus
Keluarga harus mampu melatih pasien dalam melakukan latihan fisik jalan kaki
secara teratur pada penderita diabetes mellitus tipe 2, sehingga kadar gula darah
dapat terkontrol.

2. Bagi peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya perlu meneliti faktor-faktor yang lain yang berhubugan engan
latihan fisik jalan kaki, dan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang
lebih akurat.

3. Bagi Instansi/ Poli
Petugas poli harus memberikan penyuluhan tentang penatalaksanaan latihan fisik
pada penderita diabetes mellitus tipe 2.
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ABSTRAK

Kualitas rumah sakit sangat tergantung dari prestasi perawatan atau penilaian
keperawatan. Prestasi keperawatan memberlakukan Jamkesmas kepuasan pasien,
khususnya di Rumah Sakit Ruang Cempaka Ibnu Sina Gresik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Cross Sectional dengan Desain, termasuk
16 perawat sampel dengan teknik total sampling dan 44 Jamkesmas pasien sampel dengan
purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Variabel bebas
adalah prestasi keperawatan sedangkan variabel terikat adalah kepuasan pasien
Jamkesmas. Data diolah dan dianalisa menggunakan korelasi Chi Square.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara prestasi
perawat dan Jamkesmas kepuasan pasien. Berdasarkan uji Chi Square nilai korelasi p =
0,000.

Penilaian kepuasan adalah indikator bagi perawat untuk menilai kinerja pencapaian
perawat. Hal ini baik dan harus ditingkatkan dan dievaluasi secara terus-menerus tanpa
kepentingan politik dalam karir.

Kata kunci: Prestasi Keperawatan, Pasien Jamkesmas, Kepuasan

ABSTRACT

Hospital quality is very depending of nursing care achievement or nursing
assessment. Nursing achievement giving effect to Jamkesmas patients satisfaction,
especially in Cempaka Ward Ibnu Sina Gresik Hospital.

This research using by Cross Sectional Design Approach, including 16 nurse
sampel by total sampling technique and 44 Jamkesmas patients sample by purposive
sampling. Data collected using questionnaire. Independent variable is nursing
achievement while dependent variable is Jamkesmas patients satisfaction. Data processed
and anayzed using Chi Square correlation.

Result of research indicate that there is significant relation between nurse
achievement and Jamkesmas patients satisfaction. Based on Chi Square correlation p
value= 0.000.

Assessment of satisfaction is the eyewear for nurses to assess the performance of
nurse achievement. It is good and should be improved and evaluated on an ongoing basis
without any political interest in career.

Keywords: Nursing achievement, Jamkesmas patients, Satisfaction

PENDAHULUAN

Sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat,
tuntutan masyarakat semakin mengerti terhadap pelayanan kesehatan. Kompleksnya
masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat menuntut dikembangkannya pendekatan
dan pelaksanaan asuhan keperawatan yang paripurna (Nursalam, 2000). Masyarakat  dapat
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menentukan pilihan untuk mendapat pelayanan yang lebih baik, dengan tersedianya
fasilitas kesehatan. Mutu pelayanan di rumah sakit sangat ditentukan oleh kinerja
pelayanan keperawatan atau asuhan keperawatan (Depkes. RI, 1992). Menurut A.A Anwar
Prabu Mangkunegara (2000) bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Perawat sebagai pemberi jasa
keperawatan merupakan ujung tombak pelayanan di rumah sakit, sebab perawat berada
dalam 24 jam memberikan asuhan keperawatan. Tanggung jawab yang demikian berat
belum ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai, sehingga kinerja perawat
sering menjadi pantauan, baik oleh profesi lain maupun pasien dan keluarganya melalui
adanya keluhan pasien dan penurunan nilai kepuasan pasien. Di RSUD Ibnu Sina Kab.
Gresik penilaian kepuasan pasien telah dilakukan secara rutin secara umum. Kepuasan
pasien khusus Jamkesmas belum pernah dilakukan. Penilaian kinerja perawat juga secara
rutin dilakukan.

Dalam penelitian terhadap kepuasan pasien rawat inap di King Khalid University
Hospital, Riyadh, Saudi Arabia, terhadap 400 pasien rawat inap menunjukkan angka
kepuasan sebesar 66,3%, dengan kepuasan saat masuk (Admission) sebesar 74,4%,
kepuasan komunikasi 62% dan kepuasan perawatan 62,48% (Saudi Medical Journal,
2001). Sedangkan dari data penilaian instrument A di Rawat Inap RSUD Ibnu Sina
kepuasan pasien secara umum di Ruang Cempaka pada Semester I Tahun 2011
menunjukkan nilai 75,83 yang berarti nilai kepuasan cukup. Namun penilaian masih
dilaksanakan 1 tahun sekali, yang mana hal tersebut tidak bisa mewakili nilai dari rata –
rata kepuasan dalam satu tahun. Sedangkan penilaian kinerja Tahun 2010 menunjukkan
angka rata – rata 75 (Cukup Baik). Data tersebut memberikan gambaran tentang kondisi
kinerja perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan yang berdampak terhadap
kepuasan pasien. Sedangkan kepuasan pasien khusus Jamkesmas di R. Cempaka belum
pernah dilakukan.

Kinerja seseorang sangat dipengaruhi oleh motivasi dan kemampuan dasar atau
keterampilan yang dimiliki (Heider, 1958). Panji Anoraga (1998), mengemukakan bahwa
penurunan kinerja dipengaruhi oleh kejenuhan kerja. Kejenuhan kerja dapat disebabkan
oleh kegiatan yang kurang menarik, monoton atau terulang-ulang dan situasi lingkungan
kerja yang kurang kondusif. Nursalam (1998), menyatakan bahwa faktor internal yang
menghambat perkembangan peran perawat secara profesional antara lain: rendahnya rasa
percaya diri perawat, kurangnya pemahaman dan sikap untuk melaksanakan riset
keperawatan, rendahnya standar gaji dan sangat menimnya perawat yang menduduki
pimpinan di institusi kesehatan. Faktor pendidikan, peralatan keperawatan dan lingkungan
keperawatan sangat mempengaruhi keberhasilan asuhan keperawatan yang dapat
menunjang kinerja perawat (Sri Hidayati, 1996). Kinerja yang jelek akan berdampak
terhadap rendahnya mutu pelayanan, pasien merasa kurang nyaman dan merasa tidak puas.
Dengan kinerja yang baik diharapkan kepuasan pasien juga meningkat.

Faktor yang dapat menentukan kinerja perawat antara lain: tingkat pendidikan
perawat yang relatif masih rendah, sarana yang terbatas, kejenuhan oleh karena situasi
kerja yang kurang kondusif dan reward yang diterima belum sesuai dengan harapan
perawat. Kepuasan dibentuk dari sebuah hasil dan sebuah referensi perbandingan, yaitu
membandingkan hasil yang diterima dengan suatu standart kepuasan tertentu. Sedangkan
faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien adalah tingkat pendidikan, usia dan
pengalaman masa lalu pasien. Pandangan terhadap rendahnya kinerja perawat merupakan
masalah yang harus segera diselesaikan, sebab pelayanan keperawatan yang baik sangat
menentukan mutu pelayanan rumah sakit dan kepuasan pasien. Berdasarkan fenomena di
atas peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan kinerja perawat dengan kepuasan
pasien Jamkesmas.
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METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Cross Sectional, yang dilakukan di
Cempaka RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pada
bulan September 2011. Populasi dari penelitian ini adalah perawat Ruang Cempaka
sebanyak 16 orang dan pasien Jamkesmas yang dirawat di Ruang Cempaka  pada bulan
Agustus 2011 sebanyak 40 pasien, dengan teknik sampling purposive sampling, Jadi besar
sampel untuk responden pasien adalah sebesar 40 responden.

variabel independen penelitian adalah kinerja perawat di Ruang Cempaka RSUD
Ibnu Sina Kab. Gresik. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan pasien
Jamkesmas yang dirawat inap di Ruang Cempaka RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik. Instrumen
dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner dan observasi. Penelitian ini menggunakan
Spearman rank correlation dimana data yang dihasilkan dari kuesioner diolah untuk
mendapatkan suatu korelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Perawat

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa dari 16 responden seluruh perawat
(100%) mempunyai kinerja yang baik dalam memberikan asuhan keperawatan.

Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2000) bahwa kinerja karyawan adalah
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawam dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Faktor
yang mempengaruhi kinerja adalah kemampuan (ability) dan faktor motivasi. Secara
psikologis, kemampuan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality
(knowledge dan skill ). Seseorang yang memiliki IQ di atas rata-rata, giftes dan genius
dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan trampil dalam mengerjakan tugas
sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja yang maksimal, sedangkan motivasi
diartikan suatu sikap karyawan terhadap situasi kerja di lingkungan organisasinya. Mereka
bersikap positif terhadap situasi kerja menunjukan motivasi kerja yang tinggi dan
sebaliknya jika mereka bersikap negatif terhadap situasi kerja akan menunjukkan motivasi
kerja yang rendah (Mangkunegara, 2005). Hal tersebut telah diuji dan diklarifikasikan oleh
beberapa ahli sebagaimana dikutip oleh Suharto (2000) di dalam studinya yang
mendukung hipotesis adanya hubungan (relationship) antara kemampuan dan motivasi.
Hasil penelitian membuktikan bahwa kemampuan dan motivasi perawat merupakan unsur
yang berfungsi membentuk kinerja seseorang dalam menjalankan pekerjaan dan tugasnya.

Kemampuan merupakan aplikasi individu termasuk pemenuhan kebutuhan dasar
manusia yang bila terwujud memberikan rasa kenyamanan dalam bentuk kepuasan dan
rasa keberhasilan yang mendalam. Pada akhirnya kemampuan ini dapat meningkatkan
makna hidupnya. Hal ini terbukti dengan terdapatnya penilaian kinerja perawat di Ruang
Cempaka Rumah Sakit Ibnu Sina Kab. Gresik 100% baik. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa perawat Ruang Cempaka telah memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengenal
kebutuhan akan pelayanan yang bernilai, mereka dapat memusatkan perhatian pada suatu
bentuk pelayanan yang komprehensif. Selain itu factor umur, jenis kelamin, dan
pengalaman kerja juga berpengaruh terhadap kinerja perawat di Ruang Cempaka ini. Dan
pada penelitian ini didapatkan bahwa usia perawat hamper seluruhnya berusia 25-40 tahun,
hampir seluruhnya sudah menikah dan sebagian besar berpendidikan D3 Keperawatan.
Dari pengalaman kerja, seseorang yang mempunyai pengalaman kerja lebih lama akan
mempunyai kinerja lebih baik, dan pada penelitian ini didapatkan setengahnya dari
responden mempunyai pengalaman kerja diatas 3 tahun.
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2. Kepuasan Pasien Jamkesmas

Hasil pengambilan data menunjukkan bahwa dari 40 responden setengahnya
tingkat kepuasan pasien Jamkesmas dalam kategori Sangat Puas yaitu 20 orang (50%) dan
setengah lainnya tingkat kepuasan pasien Jamkesmas dalam kategori Puas yaitu 20 orang
(50%) dan tak satupun yang masuk dalam kategori Tidak Puas atau Sangat Tidak Puas.

Hasil penelitian yang diperoleh dari 40 responden di Ruang Cempaka Rumah Sakit
Ibnu Sina Kab. Gresik diketahui bahwa tingkat kepuasan pasien rata-rata (77,37%) baik
terhadap kinerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Hal ini dikarenakan
layanan yang diberikan oleh perawat telah memenuhi harapan pasien.

Kotler (2000) mendefinisikan kepuasan yaitu Satisfaction is the level of the
person’s felt state resulting from comparing a products perceived performance or out
come in relation the person’s expectation yang diartikan sebagai tingkat perasaan sesorang
setelah membandingkan performa/ kinerja dengan harapan-harapannya. Suatu pelayanan
dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pasien,
kepuasan pasien merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih
baik, lebih efisien dan efektif. Apabila pasien merasa puas terhadap pelayanan yang
disediakan maka pelayanan tersebut dapat dinilai efektif dan efisien (Doliveri, 2000).
Beberapa faktor yang juga menentukan dalam mencapai tingkat kepuasan pasien adalah
faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup manusia (man) yang meliputi
kualitas dan kuantitas serta material yang terdiri dari fasilitas sarana dan prasarana.
Sedangkan faktor internal terdiri dari pendidikan, umur, status kesehatan.

Penelitian ini telah membuktikan bahwa kepuasan pasien merupakan tolok ukur
keberhasilan dalam pemberian pelayanan di Rumah Sakit, oleh karena itu pelayanan
keperawatan di Ruang Cempaka telah memberikan pelayanan yang memenuhi harapan
pelanggan atau pasien.

3. Hubungan Kinerja Perawat dengan Kepuasan Pasien Jamkesmas.

Tabel 1 Tabel tabulasi silang kinerja perawat dan tingkat kepuasan pasien Jamkesmas
Indikator Kepuasan Pasien Jamkesmas Prosentase
Kinerja
Perawat

Baik Sedang Kurang

Baik 10 62,5
%

6 37,5
%

0 0% 16 62,5%

Sedang 0 0% 0 0 0 0% 0 0
Kurang 0 0% 0 0 0 0% 0 0
Total 10 62,5

%
0 37,5

%
0 0% 16 100%

P=0,000

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilakukan analisis hubungan Kinerja perawat
dalam memberikan asuhan keperawatan dengan kepuasan pasien Jamkesmas di Ruang
Cempaka Rumah Sakit Ibnu Sina Kab. Gresik tanggal 1-30 September 2011. Pengelolaan
data menggunakan analisis spearman rho correlation. Hasil analisa Chi Square didapatkan
tingkat kemaknaan p = 0,000 artinya ada hubungan yang signifikan antara kinerja perawat
dalam memberikan asuhan keperawatan dengan kepuasan pasien Jamkesmas di Ruang
Cempaka Rumah Sakit Ibnu Sina Kab. Gresik tanggal 1-30 September 2011.

Hasil penelitian berdasarkan analisis Chi Square correlation didapatkan nilai
p=0,000, artinya ada hubungan yang signifikan antara kinerja perawat dengan kepuasan
pasien Jamkesmas. Hal ini disebabkan karena pelayanan keperawatan di Ruang Cempaka
merupakan salah satu komponen penting dan penentu indikator baik buruknya sebuah
pelayanan di Rumah Sakit. Hal tersebut sangatlah rasional, mengingat bahwa tenaga
profesi yang melayani selama 24 jam secara terus-menerus terhadap semua lapisan
masyarakat dan tidak membedakan kelas sehingga terbentuk image pasien terhadap baik
buruknya suatu pelayanan di Rumah Sakit tersebut. Dengan demikian peran perawat
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adalah sangat besar dalam peningkatan mutu dan citra pelayanan di Rumah Sakit termasuk
kepuasan pasien.

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu (Depkes RI, 2008). Sasaran program ini adalah
masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa dan
semua perawat harus melayani dengan tulus tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai kepribadian
perawat yang baik yaitu fisik yang sehat, berpenampilan  baik, jujur, riang, rendah hati,
ramah, sopan santun, pandai bergaul dan mempunyai rasa humor. Kiat keperawatan lebih
difokuskan kepada kinerja  perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara
komprehensif dengan sentuhan seni dalam arti menggunakan kiat-kiat tertentu dalam
upaya memberikan kepuasan dan kenyamanan pada pasien. Pelayanan keperawatan
dilaksanakan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, menjangkau seluruh golongan dan
lapisan masyarakat (termasuk Jamkesmas) yang memerlukan, baik di tatanan pelayanan
kesehatan di masyarakat, maupun di tatanan pelayanan rumah sakit

Baik buruknya mutu pelayanan rumah sakit ada di tangan perawat. Oleh karena itu
perawat harus dapat memberikan pelayanan yang baik dan bermutu melalui uaya secara
terus menerus dalam peningkatkan keterampilan dan pengetahuannya di bidang pelayanan
keperawatan dengan mengikuti seminar, pelatihan atau bahkan mungkin melanjutkan
pendidikan keperawatan ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu juga perawat harus
menunjukkan sikap dan perilaku yang baik saat memberikan pelayanan kepada pasien dan
keluarganya tanpa membedakan klas. Baik itu kelas Jamkesmas (program untuk rakyat
miskin) maupun Kelas VIP.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Sebagian besar kinerja perawat dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien
dalam kategori baik

2. Sebagian besar kepuasan pasien Jamkesmas dalam kategori puas
3. Kinerja perawat yang baik akan meningkatkan kepuasan pasien

Saran

1. Bagi perawat harus melakukan update ilmu pengetahuan melalui upaya belajar
mandiri maupun kelompok dan tidak bersikap negatif terhadap tanggapan pasien, agar
tuntutan pasien akan kepuasan yang semakin meningkat bisa terpenuhi.

2. Bagi Rumah Sakit
Khususnya Ruang Cempaka, semua petugas maupun perawat harus lebih
meningkatkan diri dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan tidak
membedakan pasien Jamkesmas, Umum, Asuransi maupun VIP.

3. Bagi Penelitian Berikutnya
Peneliti berikutnya perlu meneliti kepuasan pasien Jamkesmas dari sudut pandang
faktor yang lain dan menggunakan kuesioner yang baku.
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ABSTRAK

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan
atau tingkat glukosa darah tidak dapat dikontrol. Air rebusan jambu biji putih adalah salah
satu buah yang mengandung pektin yang dapat menunda evakuasi lambung sehingga
membantu dalam proses pengendalian kadar gula darah. Kita bisa bertemu banyak jambu
biji putih di Indonesia tetapi banyak orang tidak menggunakannya untuk obat. Air rebusan
jambu biji putih memiliki pengaruh dalam mengendalikan kadar gula darah pada pasien
DM tipe 2 di RSI Darus Syifa Surabaya perlu dijelaskan. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menjelaskan pengaruh rebusan jambu biji putih terhadap kadar gula darah.

Penelitian ini metode yang digunakan yaitu kuasi eksperimental. Sampel diambil
berdasarkan kriteria inklusi dengan total sampling yang berjumlah 16 responden dengan
menggunakan kuesioner. Variable independen pada penelitian ini adalah air rebusan jambu
biji putih dan variabel dependen adalah penurunan kadar gula darah. Penelitian ini diuji
menggunakan T-test dan independent T-test dengan tingkat kemaknaan α ≤ 0.05.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar gula darah dengan
rata-rata 50.33g/ kg BB. Hasil uji statistik dengan menggunakan Independent T-test
didapatkan ρ = 0,02 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh rebusan jambu biji putih
terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien DM tipe 2.

Jambu biji putih mengandung pektin yang membuat gel di dalam lambung dan gel
di saluran pencernaan, sehingga gel akan menunda evakuasi gaster yang menunda waktu
untuk penyerapan glukosa dalam usus halus. Peningkatan glukosa dalam darah secara
perlahan dapat meningkatkan reseptor insulin sehingga meningkatkan immobilisasi GLUT-
4 untuk membran sel dan membuat glukosa masuk melalui sel membran dengan mudah
sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Perlu penelitian lain dengan responden yang
lebih besar dan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi regulasi
glukosa darah tingkat.

Kata kunci: Psidium guajava putih, mengontrol kadar glukosa darah, Diabetes Mellitus tipe
2 pasien.

ABSTRACT

Diabetes mellitus is a disease that is not curable or blood glucose levels can not be
controlled. Water boiled white guava is one of the fruits that contain pectin which can
delay the evacuation of the stomach so that helps in the process of controlling blood sugar
levels. We can see a lot of white guava in Indonesia, but many people do not use it for
medicine. Water boiled white guava have an effect in controlling blood sugar levels in
patients with type 2 diabetes mellitus in RSI Darul Shifa Surabaya need to be explained.
The purpose of this study was to describe the influence of decoction of guava white on
blood sugar levels.

This research method used is quasi-experimental. Samples were taken based on the
inclusion criteria with a total sampling of the 16 respondents to the questionnaire.
Independent variable in this study is the water decoction of guava white and the dependent
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variable is a decrease in blood sugar levels. This study tested using t-test and independent
t-test with significance level α ≤ 0:05.

The results showed that there is a decrease in blood sugar levels by an average of
50.33g / kg. The results of statistical tests using Independent T-test is obtained ρ = 0.02
which indicates that there are significant decoction of guava white to decrease blood sugar
levels in patients with type 2 diabetes mellitus.

White guava contains pectin which makes the gel in the gel in the stomach and
digestive tract, so that the gel will delay gastric evacuation time delay glucose absorption
in the small intestine. Increased glucose in the blood can slowly increase the insulin
receptor thereby increasing the immobilization of GLUT-4 to cell membranes and makes
glucose enter through the cell membrane easily so that the levels of glucose in the blood
decreases. Keep in other studies with larger respondents and to consider the factors that
may affect the regulation of blood glucose levels.

Keywords: white psidium guajava, control blood glucose’s level, Diabetes Mellitus type 2
patient.

PENDAHULUAN

Diabetes mellitus suatu penyakit dimana kadar glukosa (gula sederhana) di dalam
darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara cukup.
Menurut kriteria diagnostik PERKENI (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia) (2006),
seseorang dikatakan menderita diabetes jika memiliki kadar glukosa darah puasa >126
mg/dL dan pada tes sewaktu >200 mg/dL. Penatalaksanaan diabetes mellitus ada lima pilar
yaitu diet, penyuluhan kesehatan masyarakat, latihan fisik, penggunaan obat serta
pemantauan. Kenyataan, masyarakat yang menderita Diabetes mellitus tipe 2 yang berobat
di Poli interna RSI DARUS SYIFA’ tiap bulan semakin meningkat bulan Oktober-
Desember penderita yg mengalami diabetes sebanyak 11 orang, sedangkan pada bulan
Januari-Maret sebanyak 16 orang. Sedangkan pada  Pasien lama yang sering kontrol 2
orang dan pasien yang baru sebanyak 12 orang  yang kontrol rutin dengan DM. Padahal
mereka yang kontrol di Poli interna juga dianjurkan untuk konsul dengan ahli gizi, dari ahli
gizi juga diberi tahu tentang diit diabetes mellitus secara benar, ini juga disebabkan karena
penderita diabet sulit untuk melakukan diet, sedangkan diet dan olah raga saja pada
Diabetes mellitus tipe 2 dapat menurunkan kadar glukosa darah. Dalam 5 pilar pelaksanaan
Diabetes mellitus tidak bisa berdiri sendiri tetapi terkait satu sama lain. Salah satu
alternative diet dalam menurunkan kadar glukosa darah adalah dengan menggunakan
bahan herbal. Badan POM menyatakan beberapa tanaman dapat digunakan untuk
menurunkan kadar glukosa darah, diantaranya adalah alpukat, lamtoro, mahoni, salam,
duwet, bawang putih, kumis kucing, keji beling, daun sendok dan labu parang (Anonim,
2005). Menurut Dwi kurniati (2007), bahwa, bahan alami asli Indonesia yang berkhasiat
sebagai antidiabetes salah satunya adalah buah jambu biji putih.Menurut sebuah studi yag
dilakukan pada tikus, kedua buah jambu biji dan daunnya dapat membantu menurunkan
kadar glukosa. Penelitian tentang pengaruh pemberian air rebusan jambu biji terhadap
kadar glukosa darah sudah pernah dilakukan pada tikus putih Diabetes, dengan hasil
2mg/kgBB dan 4g/kgBB rebusan jambu biji sama efektif dengan dosis 2mg/kgBB (Dwi
Kurniati, 2007). Namun pengaruh air rebusan jambu biji putih dalam menurunkan kadar
glukosa darah pada manusia masih belum dijelaskan. Menurut peneltian yang
dipublikasikan dalam jurnal penelitian medis diIndia kadar glukosa darah pada tikus yang
disuntik dengan ekstrak jambu kulit meningkat sebesar 91% pada sub-diabetes dalam
waktu dua jam administrasi dan sebesar 27% pada tikus normal setelah delapan jam
aministrasi. Jadi, cara terbaik untuk mengkonsumsi ambu biji untuk penderita Diabete
adalah mngelupasnya. Namun untuk pemberian air rebusan jambu biji di jurnal maupun
buku pedoman lain tidak disebutkan berapa penurunan kadar glukosa. Namun diRSI Darus
Syifa’ untuk pemberian air rebusan jambu biji belum pernah dilakukan atau dicoba.
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Meningkatnya prevalensi Diabetes mellitus di Indonesia disebabkan oleh faktor
demografi dan gaya hidup masyarakat yang kebarat-baratan. penelitian DEPKES di
Indonesia didapatkan prevalensi DM sebesar 1,5 – 2,3 % pada penduduk usia lebih dari 15
tahun, bahkan pada suatu penelitian epidemiologis di Manado didapatkan prevalensi DM
6,1 %. Penelitian yang dilakukan di Jakarta, Surabaya, Makasar dan kota-kota lain di
Indonesia membuktikan adanya kenaikan prevalensi dari tahun ketahun. Berdasarkan pola
pertambahan penduduk , diperkirakan pada tahun 2020 nanti akan ada sejumlah 178 juta
penduduk berusia diatas 20 tahun dan dengan asumsi prevalensi DM sebesar 4 % akan
didapatkan 7 juta pasien DM , suatu jumlah yang sangat besar untuk dapat ditangani oleh
dokter spesialis / subspesialis / endokrinologis. Menurut data yang diperoleh dari Poli
Penyakit Dalam RSI DARUS SYIFA’ penderita Diabetes mellitus tipe 2 pada tahun 2010
sebanyak 58 pasien, sedangkan penderita Diabetes mellitus tipe 2 bulan Januari sampai
Maret tahun 2011 sebanyak 16 orang, yang menderita Diabetes mellitus tipe 2 sebanyak 10
orang dengan 5 orang yang sering berobat (>2x/bulan) serta 5 orang yang jarang berobat
(<2x/bulan dan terakhir berobat Desember.

Jenis serat yang cukup banyak terkandung di dalam jambu biji putih adalah pektin,
yang merupakan jenis serat yang bersifat larut didalam air. Serat larut jenis pektin yang
dapat memperlambat atau menurunkan penyerapan gula darah sehingga kadar glukosa
turun. Peningkatan kadar glukosa darah akibat Diabetes yang tidak terkontrol dapat
mengakibatkan komplikasi yang dapat dengan mudah menyerang seluruh organ maupun
alat tubuh, mulai dari rambut sampai ujung kaki dan juga dapat menyebabkan kematian.

Jambu biji putih merupakan buah yang mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan
baik dari daun, buah mengkal, ranting muda dan akar. Buah jambu biji putih dapat
digunakan sebagai obat untuk mengatasi berbagai pnyakit diantaranya Diabetes mellitus.
Menurut Brunner dan Sudarth (2001), pektin yang ada dijambu biji putih akan membentuk
gel dilambung, bentukan gel dalam traktus gastro intestinal. Gel ini akan memperlambat
pengosongan lambung. Hal tersebut menyebabkan penurunan waktu penyerapan glukosa
diusus halus sehingga penyerapan kadar glukosa darah meningkat secara perlahan,
Peningkatan glukosa di dalam darah secara perlahan dapat meningkatkan reseptor insulin
sehingga terjadi ikatan insulin dengan reseptor dan menyebabkan mobilisasi GLUT-4
kemembran sel sehingga memudahkan glukosa menembus membrane sel dan
menyebabkan kadar glukosa didalam darah turun. Sehingga jambu biji putih berpotensi
sangat besar untuk dijadikan sebagai salah satu terapi diet untuk pasien Diabetes mellitus.
Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu pengaruh
pemberian air rebusan jambu biji terhadap pengendalian kadar glukosa darah pada pasien
Diabetes mellitus tipe 2.

METODE DAN ANALISA

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional yaitu suatu
penelitian untuk mengkaji hubungan antara variabel dengan pendekatan Cross Sectional,
yang dilakukan di ruang Zaal RSI DARUS SYIFA’ SURABAYA, dalam kurun waktu 1
bulan. Populasi pada penelitian ini adalah penderita Diabetes mellitus tipe 2 yang berobat
di ruang zaal RSI Darus Syifa’ surabaya sebanyak 8 orang, dengan menggunakan teknik
sampling Total Sampling. Jadi Sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 8 orang. Pada
penelitian ini variabel independennya adalah pembeian air rebusan jambu biji putih.
Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah penurunan kadar gula darah pada
pasien Diabetes mellitus tipe 2.Setelah data terkumpul, kemudian di uji dengan
menggunakan T-test dan Independent Test dengan derajat kemaknaan 0,05.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengendalian kadar glukosa pada pasien Diabetes Mellitus tipe 2 sebelum
pemberian air rebusan jambu biji putih

Hasil penelitian menunjukan bahwa seluruh kadar glukosa darah pada pasien DM
tipe 2 tinggi > 126 mg/dL sebanyak 8 orang (100%). Hasil penelitian menunjukan bahwa
dari 16 responden seluruh kadar gula pada kelompok perlakuan 8 responden dan kelompok
kontrol 8 responden tinggi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah, antara lain: usia,
olahraga dan diet atau pola makan. Faktor usia mempengaruhi naik turunnya kadar glukosa
darah.Pada usia terlalu muda atau anak-anak sangat sulit dilakukan ketika dirumah,
sekolah, atau ditempat lain perlu ada bantuan orang tua atau guru ikut serta dalam
pengaturan glukosa darah, pasien dengan usia lanjut juga sulit mengatur dietnya, apalagi
dengan komplikasi strok dan jantung. Pola makan yang tidak teratur akan menaikkan kadar
glukosa darah, setelah makan satu sampai dua jam gula darah akan naik mencapai angka
tertinggi.Olah raga dan aktivitas semua gerak dan olah raga akan menurunkan kadar
glukosa darah, olah raga mengurangi resistensi insulin sehingga kerja insulin lebih baik
dan mempercepat pengangkutan glukosa masuk kedalam sel untuk kebutuhan energi.

Diabetes mellitus tipe 2 memiliki 2 masalah utama yang berhubungan dengan
insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Pada pasien DM tipe 2,
terdapat kelainan pada pengikatan reseptor dengan insulin. Kelainan ini dapat disebabkan
oleh jumlah reseptor pada membran sel berkurang atau akibat ketidaknormalan reseptor
insulin intrinsik. Ketidaknormalan reseptor dapat mengganggu kerja insulin sehingga
timbul kegagalan sel beta dalam memproduksi jumlah insulin yang beredar dan tidak
memadai untuk mempertahankan kadar gula darah.

2. Kadar glukosa darah pasien DM tipe 2 seteleh mendapatkan air rebusan jambu
biji putih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien Diabetes mellitus tipe 2 yang diberi air
rebusan jambu biji putih sebagian besar yaitu 8 responden mengalami penurunan yang
tinggi, 1 responden penurunan sedang, dan 1 responden penurunan rendah. Kelompok yang
tidak diberi air rebusan jambu biji hanya 6 orang yang mengalami penurunan.

Menurut Bruner dan sudarth (2001), tentang diit pada diabetes mellitus bisa
menggunakan jambu biji putih karena mengandung pektin. Pectin yang ada didalam jambu
biji putih akan membentuk gel dilambung dan bentukan gel dalam traktus gastrointestinal.
Gel ini akan memperlambat pengosongan lambung. Hal tersebut menyebabkan penurunan
waktu penyerapan glukosa di usus halus sehingga penyerapan kadar glukosa darah
meningkat secara perlahan. Peningkatan glukosa didalam darah secara perlahan dapat
meningkatkan reseptor insulin sehingga terjadi ikatan insulin dengan reseptor dan
menyebabkan mobilisasi GLUT-4 ke membran sel sehingga memudahkan glukosa
menembus membran sel dan menyebabkan kadar glukosa didalam darah turun.

Menurut Bruner dan sudarth (2001), tentang diit pada diabetes mellitus bisa
menggunakan jambu biji putih karena mengandung pektin. Pektin yang ada di dalam
jambu biji putih akan membentuk gel dilambung dan bentukan gel dalam traktus
gastrointestinal. Gel ini akan memperlambat pengosongan lambung. Hal tersebut
menyebabkan penurunan waktu penyerapan glukosa diusus halus sehingga penyerapan
kadar glukosa darah meningkat secara perlahan. Peningkatan glukosa didalam darah secara
perlahan dapat meningkatkan reseptor insulin sehingga terjadi ikatan insulin dengan
reseptor dan menyebabkan mobilisasi GLUT-4 ke membran sel sehingga memudahkan
glukosa menembus membran sel dan menyebabkan kadar glukosa didalam darah turun.

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa jambu biji putih sangat baik untuk
diit pada penderita diabetes mellitus. Pasien DM tipe 2 yang sering menggunakan air
rebusan jambu biji putih akan dapat mengontrol kadar gula darah dalam tubuh.
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3. Pengaruh pemberian air rebusan jambu biji putih dengan pengendalian kadar
glukosa pada pasien DM tipe 2

Tabel 1 Pengaruh pemberian air rebusan jambu biji putih dengan pengendalian kadar
glukosa pada pasien DM tipe 2

Kadar gula darah Perlakuan Kontrol
Jumlah persentase Jumlah Persentasi

Menurun 8 100% 6 75%
Tetap 0
Naik 2 25%

Independent t-test 0,028

Hasil uji independen t test adalah (0,028) ≤(0,05) yang artinya ada pengaruh air
rebusan jambu biji putih terhadap pengendalian kadar glukosa darah pada pasien diabetes
mellitus tipe 2 dengan dosis 4g/kgBB di ruang zaal RSI Darus Syifa’ Surabaya.

Penurunan kadar glukosa darah pada setiap responden di RSI Darus Syifa’
Surabaya yang diberi air rebusan jambu biji putih berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor, pertama usia, aktifitas, semua gerak badan dan olahraga akan menurunkan
kadar glukosa darah, diet atau pola makan. Menurut Dwi Kurniati (2007), penelitian
tentang penurunan kadar glukosa darah pada pasien DM dengan hasil 4mg/kg BB tapi
dalam penelitiannya tidak disebutkan berapa kadar glukosa yang turun.

Hasil yang diperoleh bahwa dari independent t-test adalah (0,028) ≤(0,05) yang
artinya ada pengrauh air rebusan jambu biji putih terhadap pengendalian kadar glukosa
darah pada pasien Diabetes mellitus tipe 2. Diit dengan menggunakan bahan herbal yaitu
air rebusan jambu biji putih perlu dilakukan untuk membantu menurunkan kadar glukosa
darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2, tetapi olah raga juga dapat mengurangi
resistensi insulin sehingga kerja insulin lebih baik dan mempercepat pengangkutan glukosa
masuk ke dalam sel untuk kebutuhan energi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kadar glukosa darah pada pasien DM tipe 2 sebelum pemberian air rebusan jambu biji
putih tinggi.

2. Diit air rebusan jambu biji putih menurunkan kadar glukosa darah pada pasien DM
tipe 2.

Saran

1. Bagi Rumah Sakit
a. Perawat dapat mengembangkan pelayanan pada pasien diabetes mellitus dengan

memanfaatkan buah sebagai terapi seperti air rebusan jambu biji putih.
b. Pengelolah program diabetes mellitus dapat menjadikan air rebusan jambu biji

putih sebagai alternatif untuk penurunan kadar glukosa darah melalui penyuluhan
kesehatan masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan tanaman atau buah
yang ada disekitar.

2. Bagi peneliti selanjutnya
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan membandingkan pemberian jambu biji
putih yang dimakan langsung dengan jambu biji putih yang direbus atau menggunakan
jambu biji putih sebagai pengobatan untuk penyakit lain seperti koleserol dan
hipertensi.

3. Bagi pasien diabetes mellitus
a. Pasien Diabetes mellitus dapat menggunakan jambu biji putih sebagai upaya

alternative dalam menurunkan kadar glukosa darah tapi masyarakat juga harus
memperhatikan olahraga serta pola makan.
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b. Pasien Diabetes mellitus dapat memasak air rebusan jambu biji putih dengan
memperhatikan berat jambu biji, takaran air yang digunakan dan jambu biji putih
yang digunakan adalah yang setengah matang.
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ABSTRAK

Salah satu efek dari pemberian infus adalah flebitis. Flebitis disebabkan oleh
mekanik, kimia, dan faktor bakteri. Flebitis dapat dicegah dengan meminimalisir
mikroorganisme pada kulit pasien dan menjaga sistem jalur intravena ditutup dan sistem
fiksasi dalam kondisi baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan
antara pengetahuan, sikap, dan praktek perawat dalam keperawatan infus dan kasus
plebitis.

Populasi adalah perawat yang merawat dan pasien yang mendapat terapi infus di
Ruang Wijaya Kusuma, Cempaka Room, dan ICU Room RSUD Gresik. Total sampel
adalah 28 perawat dan 55 pasien. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive
sampling. Variabel dependen penelitian ini adalah plebitis dan variabel independen adalah
pengetahuan, sikap, dan praktek perawat. Data dikumpulkan dengan menggunakan
kuesioner dan observasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan Spearman Rho
korelasi, dengan tingkat signifikansi (ρ)> 0,05.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan yang cukup
perawat di keperawatan infus dan kasus plebitis (ρ = 0,023 dan r = 0.428). Ada korelasi
yang rendah antara sikap perawat dalam keperawatan infus dan kasus flebitis (ρ = 0,048
dan r = 0.377). Ada korelasi yang rendah antara praktek perawat dalam keperawatan infus
dan kasus flebitis (ρ = 0,047 dan r = 0.374).

Perilaku perawat dalam keperawatan infus memiliki korelasi yang rendah dan
cukup dengan kasus plebitis. Seorang perawat yang telah belajar tentang plebitis
pencegahan kejadian maka dia akan mempraktekkan apa yang diketahui dan menangani
dalam bentuk tindakan perawatan yang baik dan benar.

Kata kunci: Perilaku (pengetahuan, sikap, dan praktek), kasus plebitis.

ABSTRACT

One of the effect of intravenous feeding is phlebitis. Phlebitis is caused by
mechanical, chemical, and bacterial factors. Phlebitis can be prevented by minimalizing
microorganism in patient’s skin and keeping the intravenous line system closed and
fixation system in good condition. The purpose of this research is to identify the
correlation between knowledge, attitude, and practice of nurse in nursing infuse and the
phlebitis case.

The population is nurses who nursed and patients who got infuse therapy in Wijaya
Kusuma Room, Cempaka Room, and ICU Room of RSUD Gresik. Total sample is 28
nurses and 55 patients. The sample were taken using purposive sampling. For this
research, dependent variable is phlebitis and independent variable is knowledge, attitude,
and practice of nurse. Data were collected by using quetioner and observation, then
analyzed by using Spearman’s Rho Correlation, with level significance (ρ) > 0.05.

Result showed that there was sufficient correlation between knowledge of nurse in
nursing infuse and phlebitis case (ρ=0,023 and r=0,428). There was low correlation
between attitude of nurse in nursing infuse and phlebitis case (ρ=0,048 and r=0,377).
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There was low correlation between practice of nurse in nursing infuse and phlebitis case
(ρ=0,047 dan r=0,374).

Behavior of nurse in nursing infuse has low and sufficient correlation with the
phlebitis case. A nurse who had learned about the incident prevention plebitis then he
would practice what is known and addressing in the form of maintenance action is good
and right.

Keywords : Behavior (knowledge, attitude, and practice), phlebitis case.

PENDAHULUAN

Setiap pasien yang dirawat di rumah sakit, hampir 75% mendapatkan terapi intra
vena (infus). Hal ini membuat besarnya populasi pasien yang berisiko terhadap terjadinya
infeksi yang berhubungan dengan terapi intra vena, khususnya plebitis (Susan D, 2000).
Salah satu tindakan asuhan keperawatan yang terpenting dalam pencegahan terjadinya
plebitis pada terapi intra vena adalah dengan melakukan perawatan pada daerah yang
terpasang infus. Perilaku perawat berperan penting dalam terjadinya plebitis. Benyamin
Bloom (1980) dalam Notoatmodjo (2003) membagi perilaku menjadi 3 dominan, yaitu:
pengatahuan (knowledge), sikap (attitude) dan tindakan (practice). Berdasarkan
pengamatan di lapangan dari 15 perawat hanya 5 yang melakukan perawatan daerah yang
terpasang infus, setelah dilakukan wawancara ternyata mereka kurang mengerti tentang
manfaat merawat daerah pemasangan infus, perawat yang bertugas bercermin dari perawat
lain yang tidak melakukan perawatan daerah pemasangan infus, dan jumlah tenaga perawat
yang kurang di ruangan. Perilaku manusia mendasari setiap perawat dalam melakukan
asuhan keperawatan, sehingga sampai saat ini hubungan perilaku perawat dalam perawatan
infus dengan kejadian plebitis belum dapat dijelaskan.

Angka kejadian infeksi melalui jarum infus di Indonesia berjumlah 17,11% (Depkes
RI, 2006). Di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik didapatkan angka
kejadian plebitis pada pasien usia 20-60 tahun, yaitu pada Bulan Oktober tahun 2010
sebanyak 6,67% dari 1349 pasien 90 yang plebitis, Bulan November tahun 2010 sebanyak
6,49% dari 1339 pasien 87 yang plebitis, Bulan Desember 2010 sebanyak 6,80% dari 1351
pasien 92 yang plebitis. Meskipun data kejadian plebitis relatif kecil, tetapi kejadian
plebitis ini merupakan penyebab terbesar kedua angka kejadian infeksi nosokomial di
Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Kejadian plebitis sering
menghambat penatalaksanaan tindakan asuhan keperawatan atau terapi terhadap pasien di
rumah sakit, menimbulkan rasa tidak nyaman (nyeri, kemerahan, demam/hangat, bengkak)
pada pasien, menambah jumlah hari rawat di rumah sakit, bahkan meningkatkan biaya
perawatan di rumah sakit (Hanindita, 2003).

Menurut Mirna M. Horn (2000) Pemberian terapi intra vena (infus) mempunyai
fungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan normal, memberikan obat-obatan dan pemberian
nutrisi parenteral yang langsung masuk ke dalam darah. Faktor yang dapat menyebabkan
terjadinya plebitis, yaitu: tempat pemasangan infus, komposisi cairan yang diberikan,
ukuran jarum yang dimasukkan, dan mikroorganisme yang masuk pada saat penusukan
(Brunner dan Suddart, 2000). Perilaku perawat dalam memberikan asuhan keperawatan
sangat berperan penting dalam pencegahan terjadinya plebitis. Faktor pengetahuan perawat
yang kurang tentang manfaat perawatan daerah yang terpasang infus dan sikap perawat
yang hanya bercermin pada perawat lain, sehingga dalam tindakan memberikan asuhan
keperawatan kurang memenuhi standar. Tindakan perawat yang tidak melakukan
perawatan daerah yang terpasang infus akan meningkatkan risiko kejadian plebitis. Bila
plebitis tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan kejadian infeksi nosokomial
(Depkes RI, 2001).

Melihat dampak dari kejadian plebitis yang sangat baik bagi pasien maupun rumah
sakit, maka dalam usaha menekan angka kejadian plebitis, perlu dilakukan upaya antara
lain dengan membuat standar operasional prosedur tentang perawatan infus, dimulai
dengan persiapan alat, proses pemasangan, perawatan dan pelepasan infus. Juga
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diharuskan kepada perawat untuk melakukan cuci tangan, bekerja dengan teknik aseptik
dan pemantauan berkala pada sisi insersi (Lynn D. Philip, 2002). Selain itu, juga perlu
ditingkatkan perilaku perawat dalam melakukan asuhan keperawatan, sebab yang terjadi di
lapangan tidak dilakukan sesuai dengan protap yang ada. Berdasarkan latar belakang diatas
peneliti sangat berminat untuk meneliti hubungan perilaku perawat dalam perawatan infus
dengan terjadinya plebitis pada pasie usia 20-60 tahun, sehingga diharapkan hasil
penelitian ini akan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan.

METODE DAN ANALISA

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian cross sectional, yang dilakukan
di Ruang Cempaka, Ruang Wijaya Kusuma dan Ruang ICU RSUD Ibnu Sina Kabupaten
Gresik pada Bulan Desember 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perawat
yang berdinas di Ruang Cempaka, Ruang Wijaya Kusuma dan Ruang ICU yang merawat
pasien yang terpasang infus, yang berjumlah 39 perawat dan pasien yang berjumlah 64
pasien, dengan teknik sampling purposive sampling, jadi besar sampal pada penelitian ini
adalah 28 perawat dan 55 pasien sesuai  dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan.Pada
penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah perilaku perawat (pengetahuan,
sikap dan tindakan) dalam perawatan infus, sedangkan variabel dependennya adalah
plebitis. Instrument oada penelitian ini menggunakan kuesioner dan observasi. Data yang
sudah terkumpul di uji menggunakan uji statistik korelasi Spearman dengan nilai
kemaknaan ρ > 0.05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Pengetahuan Perawat dalam Perawatan Infus dengan Terjadinya
Plebitis Pada Pasien Usia 20-60 Tahun

Tabel 1 Tabulasi Silang Hubungan Tingkat Pengetahuan Perawat dalam Perawatan
Infus dengan Terjadinya Plebitis

Tingkat Pengetahuan
Kejadian Plebitis

JumlahTidak
Terjadi Plebitis

Baik
Cukup
Kurang

8 (88,9%)
13 (81,3%)
0 (0,0%)

1 (11,1%)
3 (18,7%)
3 (100,0%)

9 (100%)
16 (100%)
3 (100%)

Jumlah 21 (75,0%) 7 (25,0%) 28 (100%)
Spearman rho Sig (ρ) = 0,023                             r = 0,428

Berdasarkan Tabel 1 terlihat responden dengan tingkat pengetahuan baik sebanyak
9 orang, sebagian besar (88,9%) tidak terjadi plebitis dan sebagian kecil (11,1%) terjadi
plebitis. Responden dengan tingkat pengetahuan cukup sebanyak 16 orang, sebagian besar
(81,3%) tidak terjadi plebitis dan sebagian kecil (18,7%) terjadi plebitis. Sedangkan
responden dengan pengetahuan kurang sebanyak 3 orang, seluruhnya (100,0%) terjadi
plebitis.

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan hubungan tingkat pengetahuan perawat
dalam perawatan infus dengan kejadian plebitis. Berdasarkan hasil uji Spearman tersebut
diperoleh koefisien korelasi hasil hitung (hitung) sebesar 0,428. Kemudian dibandingkan
dengan r tabel product moment (sebagaimana tabel terlampir) pada jumlah responden 28,
df = 26 sebesar 0,374, sehingga hitung > tabel atau 0,428 > 0,374. Selain itu signifikan
(αhitung) yang diperoleh 0,023 < 0,05, berarti terdapat hubungan yang signifikan antara
kedua variabel. Tingkat hubungan dinyatakan dengan koefisiensi korelasi sedang. Dengan
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demikian hipotesis yang menyatakan ada hubungan tingkat pengetahuan perawat dalam
perawatan infus dengan terjadinya plebitis diterima.

Berdasarkan hasil analisis dalam uji statistik “Korelasi Spearman Rho” didapatkan
tingkat kemaknaan (ρ)  = 0.023, yang berarti ada hubungan antara pengetahuan perawat
dalam melakukan perawatan infus dengan terjadinya plebitis. Dengan nilai korelasi (r) =
0.428 yang berarti hubungan kedua variabel tersebut bersifat sedang. Semakin baik tingkat
pengetahuan, semakin baik pula dalam pencegahan terjadinya plebitis.  Pada hasil analisis
tingkat pengetahuan responden baik 9 orang, tetapi terjadi plebitis 1 orang dikarenakan
lokasi pemasangan didaerah persendian atau tangan kanan, pada saat anggota badan
digerakkan maka kanule akan mengiritasi intima vena, sehingga menyebabkan kerusakan
dinding pembuluh darah dan mengakibatkan terjadinya plebitis.

Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan atau kognitif merupakan domain sangat
penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior). Pengetahuan adalah hasil
dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek
tertentu (Notoatmodjo, 2003). Dikatakan terbentuknya suatu perilaku baru dimulai dari
domain kognitif atau pengetahuan (Notoatmodjo, 2005). Dari pengalaman dan penelitian
ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku
yang tidak didasari oleh pengetahuan. Meningkatkan pengetahuan juga dapat melalui
interaksi dengan teman sejawat yang sehari- hari melaksanakan tugas yang sama dan
didukung dengan teknologi dari alat infus yang tersedia. Dengan pengetahuan yang
bertambah seseorang dapat mengubah perilakunya. Selain itu dengan masuknya teknologi
akan tersedia pula bermacam-macam media massa yang dapat pula mempengaruhi
pengetahuan seseorang tentang inovasi baru (Notoatmodjo, 2005).

Karakteristik pendidikan responden adalah pendidikan Diploma III dan S1. Hal ini
juga mendukung pengetahuan yang dimiliki oleh responden. Tingkat pendidikan seseorang
sangat besar berpengaruhi terhadap pengetahuan. Seseorang yang berpendidikan tinggi,
pengetahuan akan berbeda dengan orang yang hanya berpendidikan rendah (Notoatmodjo,
2003).

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja, seluruhnya berpengalaman kerja
lebih dari 2 tahun. Dari 28 responden, didapatkan data hanya sebagian kecil responden
berpengalaman kurang dalam melakukan perawatan infus. Hal ini menunjukkan dengan
bertambahnya pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan akan memberikan
pengetahuan dan keterampilan profesional serta dapat mengembangkan kemampuan
mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan daya nalar secara
ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata.

Faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan adalah umur. Dari karakteristik umur
responden, dalam penelitian ini menunjukkan dari 28 responden didapatkan responden
berumur 25-30 tahun dan >40 tahun masing -masing 8 orang (28,6%). Hal ini
menunjukkan dengan bertambahnya umur semakin tinggi tingkat pengetahuan responden.
Semakin tua seseorang semakin bijaksana, semakin banyak informasi dan banyak hal yang
dijumpai akan menambah pengetahuannya.

Hasil kuesioner pengetahuan ditemukan hampir sepertiga responden memberikan
jawaban yang salah pada nomor 6 tentang penggantian kateter vena bila tidak ada tanda-
tanda plebitis. Penggantian kateter vena sebaiknya dilakukan tiap 48 s/d 72 jam, tetapi
selama  ini di lapangan jarang dilakukan penggantian kateter vena bila tidak plebitis,
sehingga menyebabkan hampir sepertiga responden kurang memahami waktu yang tepat
dalam penggantian kateter vena. Faktor terpenting dalam menangani plebitis adalah dari
pengetahuan perawat.
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2. Hubungan Sikap Perawat dalam Perawatan Infus dengan Terjadinya Plebitis
Pada Pasien Usia 20-60 Tahun

Tabel 2 Tabulasi Silang Hubungan Sikap Perawat dalam Perawatan Infus dengan
Terjadinya Plebitis

Sikap
Kejadian Plebitis

JumlahTidak
Plebitis Plebitis

Adaptif
Mal Adaptif

19 (82,6%)
2 (40,0%)

4 (17,4%)
3 (60,0%)

23 (100%)
5 (100%)

Jumlah 21 (75,0%) 7 (25,0%) 28 (100%)
Spearman rho Sig (ρ) = 0,048                             r = 0,377

Berdasarkan Tabel 2 terlihat responden dengan sikap adaptif sebanyak 23 orang,
sebagian besar (82,6%) tidak terjadi plebitis dan sebagian kecil (17,4%) terjadi plebitis.
Responden dengan sikap mal adaptif sebanyak 5 orang, sebagian besar (60,0%) terjadi
plebitis dan sebagian kecil (40,0%) tidak terjadi plebitis.

Hasil uji statistic menunjukkan hubungan sikap perawat dalam perawatan infus
dengan terjadinya plebitis. Berdasarkan gambar tersebut diperoleh koefisien korelasi hasil
hitung (hitung) sebesar 0,377. Selanjutnya dibandingkan dengan r tabel product moment
(sebagaimana tabel terlampir) pada jumlah responden 28, df = 26 sebesar 0,374, sehingga
hitung > tabel atau 0,377 > 0,374. Selain itu signifikan yang diperoleh 0,048 < 0,05, berarti
terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Tingkat hubungan dinyatakan
dengan interval koefisiensi korelasi rendah. Hipotesis yang menyatakan ada hubungan
sikap perawat dalam perawatan infus dengan kejadian plebitis diterima.

Tabel 2 menunjukkan data dari 28 responden, sebagian besar responden bersikap
adaptif dalam melakukan perawatan infus serta sebagian kecil bersikap mal adaptif dalam
melakukan perawatan infus. Berdasarkan hasil analisis dengan uji statistik “Korelasi
Spearman Rho” didapatkan tingkat kemaknaan (ρ)= 0,048, yang berarti ada hubungan
antara sikap perawat dalam melakukan perawatan infus dengan terjadinya plebitis. Dengan
nilai korelasi (r)= 0,377, yang berarti hubungan kedua variabel tersebut bersifat rendah.
Semakin baik sikap yang dimiliki maka pelaksanaan perawatan infus akan lebih baik,
demikian pula sebaliknya. Meskipun nilai korelasi rendah, sikap perawat sangat
berpengaruh terhadap tindakan perawatan infus dengan terjadinya plebitis. Pada analisis
sikap responden adaptif 23 orang dan terjadi plebitis 4 orang dikarenakan frekwensi
pemberian obat yang lebih dari 3 kali pemberian dalam sehari. Akses intra vena tidak
hanya digunakan untuk memasukkan cairan saja, akan tetapi akses tersebut juga digunakan
untuk memasukkan obat-obatan. Pemberian obat-obatan ini yang terlalu sering
menyebabkan reaksi antara obat dengan larutan infus, sehingga akan mempermudah
kerusakan pembuluh darah. Reaksi yang timbul akibat pencampuran obat dan cairan dapat
berupa penggumpalan. Gumpalan kecil ini akan mengakibatkan aliran darah menjadi tidak
lancar, sehingga mempercepat kerusakan sel pembuluh darah yang disebut plebitis.

Stimulus yang diterima seseorang akan menimbulkan respon batin berupa sikap
terhadap objek yang diketahui. Kemudian objek yang telah didasari sepenuhnya tersebut
akan menimbulkan respon berupa tindakan (Notoatmodjo, 2003). Jadi sikap seseorang
akan mempengaruhi tindakannya dalam hal ini berupa melakukan perawatan infus. Namun
demikian, suatu sikap belum secara otomatis terwujud dalam suatu bentuk tindakan. Untuk
terwujudnya sikap agar menjadi suatu perbuatan nyata dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu
faktor intern adalah faktor yang berasal dari diri sendiri dan faktor external adalah faktor
yang berasal dari luar dirinya. Salah satu faktor external adalah faktor pendukung atau
suatu kondisi yang memungkinkan. Dalam penelitian ini faktor external berupa
ketersediaan fasilitas yang menunjang dalam melakukan perawatan infus.

Sikap seseorang dapat beurbah-ubah karena sikap dapat dipelajari. Sehingga sikap
dapat berubah-ubah, bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang
mempermudah sikap pada orang lain. Sikap tidak berdiri sendiri tetapi senantiasa
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mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk,
dipelajari atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu (Heri Purwanto,
2004).

Menurut Jamaludin Ancok (2004) bahwa selain pengetahuan, faktor lain yang
mempengaruhi sikap seseorang adalah keyakinan normatif terhadap suatu hal. Artinya
walaupun orang tersebut mempunyai pengetahuan baik atau cukup, orang ini juga ingin
mengetahui bagaimana orang lain memandang hal tersebut. Sikap ini bersifat sosial dalam
arti kita menyesuaikan dengan orang lain dan menuntut perilaku kita sehingga bertindak
sesuai sikap yang kita ekspresikan (Charles Abraham, 2002). Sikap seseorang dapat
dipengaruhi oleh lingkungan, yakni bila lingkungan kerja yang kondusif untuk membentuk
sikap yang baik maka sikap yang terbentuk menjadi baik pula.

Penelitian ini menunjukkan lebih dari setengan responden berpengetahuan baik
dalam melakukan perawatan infus. Pengetahuan yang dimiliki akan menimbulkan
kesadaran akan pentingnya melakukan perawatan infus dalam pencegahaan terjadinya
plebitis. Karakteristik responden berdasarkan masa kerja, seluruhnya berpengalaman kerja
lebih dari 2 tahun. Dari 28 responden, didapatkan sebagian besar responden bersikap
adaptif dalam perawatan infus. Hal ini menunjukkan dengan bertambahnya pengalaman
belajar dalam bekerja yang dikembangkan akan membentuk suatu sikap yang sesuai
dengan tindakan sikap, yaitu : menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab.
Penelitian ini menunjukkan sikap perawat sudah mencapai tahap bertanggung jawab dalam
melakukan perawatan infus.

3. Hubungan Tindakan Perawat dalam Perawatan Infus dengan Terjadinya  Plebitis
Pada Pasien Usia 20-60 Tahun

Tabel 3 Tabulasi Silang Hubungan Tindakan Perawat dalam Perawatan Infus dengan
Terjadinya Plebitis

Tindakan
Kejadian Plebitis

JumlahTidak
Plebitis Plebitis

Baik
Cukup
Kurang

5 (83,3%)
14 (87,5%)
2 (33,3%)

1 (16,7%)
2 (12,5%)
4 (66,7%)

6 (100%)
16 (100%)
6 (100%)

Jumlah 21 (75,0%) 7 (25,0%) 28 (100%)
Spearman rho Sig (ρ) = 0,047                             r = 0,378

Berdasarkan tabel 3 terlihat responden dengan tindakan baik sebanyak 6 orang,
sebagian besar (83,3%) tidak terjadi plebitis dan sebagian kecil (16,7%) terjadi plebitis.
Responden dengan tindakan cukup sebanyak 16 orang, sebagian besar (87,5%) tidak
terjadi plebitis dan sebagian kecil (12,5%) terjadi plebitis. Sedangkan responden dengan
tindakan kurang sebanyak 6 orang, sebagian besar (66,7%) terjadi plebitis dan sebagian
kecil (33,3%) tidak terjadi plebitis.

Hasil uji statistik menunjukkan hubungan tindakan perawat dalam perawatan infus
dengan terjadinya plebitis. Berdasarkan gambar tersebut diperoleh koefisien korelasi hasil
hitung (hitung) sebesar 0,378. Selanjutnya dibandingkan dengan r tabel product moment
(sebagaimana tabel terlampir) pada jumlah responden 28, df = 26 sebesar 0,374, sehingga
hitung > tabel atau 0,378 > 0,374. Selain itu signifikan yang diperoleh 0,047 < 0,05, berarti
terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Tingkat hubungan dinyatakan
dengan interval koefisiensi korelasi rendah. Hipotesis yang menyatakan ada hubungan
tindakan perawat dalam perawatan infus dengan kejadian plebitis diterima.

Tabel 3 menunjukkan data dari 28 responden, sebagian besar responden sudah
cukup dalam melakukan tindakan perawatan infus, serta sebagian kecil responden
bertindak kurang sesuai dalam melakukan perawatan infus.
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Berdasarkan hasil analisis uji statistik “Korelasi Spearman Rho” didapatkan tingkat
kemaknaan (ρ) = 0.047, yang berarti ada hubungan antara tindakan perawat dalam
melakukan perawatan infus dengan terjadinya plebitis. Dengan nilai korelasi (r) = 0.377
yang berarti hubungan kedua variabel tersebut bersifat rendah. Semakin baik tindakan yang
dilaksanakan dalam melakukan perawatan infus akan lebih baik, demikian pula sebaliknya.
Pada analisis tindakan responden baik 6 orang, 1 terjadi plebitis karena cairan yang
diberikan terlalu pekat. Reaksi inflamasi atau plebitis dapat diakibatkan oleh karena
pemberian terapi cairan yang mempunyai osmolaritas yang tinggi. Pemberian cairan
osmolaritas yang tinggi mendukung terjadinya iritasi pada intima vena.

Seseorang yang mengetahui stimulus atau objek kesehatan, kemudian mengadakan
penilaian atau pendapat terhadap apa yang diketahui, proses selanjutnya diharapkan ia akan
melaksanakan atau mempraktekkan apa yang diketahui atau yang disikapinya (dinilai
baik), hal inilah disebut praktik kesehatan atau dapat juga dikatakan perilaku kesehatan
(overt behavior) (Notoatmodjo, 2003). Dimulai dari melakukan tindakan inilah sesuatu
diharapkan dapat berubah sesuai dengan yang dikehendakinya. Tindakan perawatan infus
oleh perawat menjadi sangat penting berkaitan dengan pernyataan di atas.

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behavior). Untuk
mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan suatu faktor pendukung atau
suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain fasilitas, dukungan dari pihak lain dan
kebijakan yang telah berlaku di instansi.

Secara teori memang perubahan perilaku atau mengadopsi perilaku baru itu
mengikuti beberapa tahapan, yaitu melalui proses perubahan: pengetahuan (knowledge),
sikap (attittude), praktik (practice). Beberapa penilitian telah membuktikan hal itu, namun
penelitian lainnya juga membuktikan bahwa proses tersebut tidak selalu seperti teori di
atas, bahkan di dalam praktik sehari – hari terjadi sebaliknya. Artinya, seseorang telah
berperilaku positif, meskipun pengetahuan dan sikapnya masih negatif.

Hasil penelitian ini telah memberikan bukti bahwa tindakan perawatan infus sesuai
dengan pengetahuan dan sikap yang adaptif yang dimilikinya akan memberikan efek
positif terhadap terjadinya plebitis. Dari 28 responden, didapatkan data sebagian besar
responden bersikap baik atau adaptif dalam perawatan infus serta hanya sebagian kecil
responden bersikap mal adaptif dalam perawatan infus. Hal ini menunjukkan seorang
perawat akan melaksanakan atau mempraktekkan apa yang diketahui atau yang disikapinya
(dinilai baik) dalam memberikan pelayanan terhadap pasien, sehingga perawat akan
melakukan tindakan secara benar dan merupakan suatu kebiasaan untuk melakukan
perawatan infus. Pada lampiran tentang tabulasi silang antara pengetahuan (knowledge),
sikap (attittude) dan praktik (practice) saling berhubungan erat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pengetahuan perawat yang baik tentang perawatan infus dapat mencegah kejadian
plebitis pada pasien umur 20 s/d 60 tahun yang di rawat di Ruang Cempaka, ICU dan
Wijaya kusuma RSUD Ibnu sina.

2. Kesediaan perawat untuk bersikap baik atau adaptif dalam perawatan infus akan
menimbulkan perilaku yang baik pula dalam pencegahan plebitis.

3. Seorang perawat yang telah mengetahui tentang pencegahan terjadinya plebitis maka
ia akan mempraktekkan apa yang diketahui dan disikapinya tersebut dalam bentuk
tindakan perawatan secara baik dan benar.

Saran

1. Bagi para perawat perlu terus berusaha meningkatkan pengetahuan, memperbaiki
sikap dan tindakan tentang pemasangan, perawatan dan pelepasan infus sesuai protap.
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2. Bagi RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik hendaknya mengadakan pelatihan-pelatihan
tentang tata cara pemasangan, perawatan dan pelepasa infus yang baik dan benar.

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut dan lebih mendalam tentang faktor-faktor
penyebab plebitis yang lainnya, seperti faktor kimiawi dan faktor mekanik.
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ABSTRAK

Menggigil adalah tremor otot tak sadar karena efek vasodilatasi, aktivitas refleks
tulang belakang, aktivitas simpati atas, dan obat anestesi yang menyebabkan hipotermia.
Menggigil meningkatkan konsumsi oksigen, peningkatan kebutuhan metabolik, cardiac
output, ventilasi, produksi katekolamin, denyut nadi, tekanan darah, tekanan intrakranial,
tekanan intraokular, nyeri pasca bedah, dan saturasi oksigen lebih rendah. Tujuan dari
penelitian ini mengetahui efektivitas cairan panas dan lampu dipanaskan untuk
meningkatkan suhu pasien menggigil pasca operasi.

Penelitian ini menggunakan Pre - Eksperimental (pretest-posttest Design Group).
Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling yang memenuhi kriteria
inklusi dari 30 responden di Ruang Pemulihan Ibnu Sina Rumah Sakit Gresik. Cairan
variabel independen yang hangat dan penyediaan lampu pemanas, variabel dependen
adalah suhu tubuh. Data dengan pengamatan yang diambil sebelum dan setelah perawatan
dan dianalisis dengan 2 sampel uji t dengan tingkat signifikansi 5% gratis.

Efektivitas hasil uji lampu dan cairan yang dipanaskan untuk meningkatkan suhu
pasien pascaoperasi yang menggigil t= 1.560 lebih kecil dari t tabel = 1,701. Jadi tidak ada
perbedaan dalam efektivitas pemanasan cairan yang dipanaskan dan pencahayaan suhu
pasien meningkat pasca operasi.

Studi ini diharapkan untuk menggunakan cairan yang dihangatkan untuk mengatasi
hipotermi karena kenaikan suhu tubuh lebih cepat.

Kata kunci: Menggigil, cairan dipanaskan, lampu pemanas dan suhu tubuh.

ABSTRACT

Shivering is an involuntary muscle tremor due to vasodilatation effect, spinal reflex
activity, sympathies over activity, per operative hypothermia-induced anesthesia drugs.
Shivering increases oxygen consumption, increased metabolic demands, cardiac output,
ventilation, catecholamine production, pulse rate, blood pressure, intracranial pressure,
intraocular pressure, post-surgical pain, and lower oxygen saturation. The purpose of this
study knows effectiveness of the heated liquid and heated lamps to increase the
temperature of postoperative shivering patients.

In this study using Pre - Experimental (Pretest-posttest Design Group). Samples
were taken by using purposive sampling techniques that meet the inclusion criteria of 30
respondents in the Recovery Room Ibnu Sina Hospital Gresik. Independent variable fluid
that is warmed and the provision of heating lamps, the variable dependent is body
temperature. Data with observations had taken before and after treatment and analyzed by
2 samples t test with a significance level of free 5%.

Effectiveness of the test results of the heated liquid and heated lamps to increase
postoperative shivering patient temperature t calculated = 1.560 is smaller than t table =
1.701. So there is no difference in effectiveness of the heated fluid heating and lighting of
the patient's temperature increased postoperative shivering.
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These studies were expected to use the heated fluid to overcome shivering due to
the increase in body temperature more quickly.

Keywords: Shivering, the heated fluid, heating lamps and body temperature.

PENDAHULUAN

Setiap teknik anestesi yang digunakan mempunyai efek samping, salah satu yang
sering dijumpai paska anestesia baik dengan anestesia umum maupun regional adalah
shivering (involuntary muscle tremor). Manifestasi obyektif yaitu pasien tampak menggigil
pada beberapa kelompok otot atau seluruh tubuh dan anggota badan bergetar (Alfonsi,
2001). Menggigil/ shivering terjadi akibat hipotermia atau efek obat anestesi. Hipotermi
terjadi akibat suhu ruang kamar operasi, ruang Recovery Room yang dingin, cairan infus
yang dingin, cairan irigasi yang dingin, bedah abdomen yang luas dan lama. Menggigil
selain akibat turunnya suhu dapat disertai oleh naiknya suhu biasanya akibat obat anestesi
inhalasi (Latief, A. Said, 2001). Di RSUD Ibnu Sina Gresik shivering post operasi
disebabkan suhu kamar operasi 19o – 22oC, operasi lebih dari 2 jam, perdarahan lebih dari
20%, penggunaan cairan infus bersuhu ruangan dan efek dari penggunaan obat anestesi.
Selama ini diterapi dengan lampu penghangat, setelah pemberian selam 30 menit 30%
masih tetap shivering, 20% berkurang dan sisanya sembuh. Di RSUD Ibnu Sina Gresik alat
penghangat cairan infus sudah ada, tetapi karena prosedur penggunaan yang membutuhkan
waktu yang relatif lebih lama sehingga alat itu belum bisa dimanfaatkan dengan baik.
Shivering menyebabkan pasien merasa tidak nyaman bahkan nyeri akibat regangan bekas
luka operasi, serta dapat meningkatkan kebutuhan oksigen. Di RSUD Ibnu Sina Gresik
selama ini belum pernah dilakukan penelitian yang berhubungan dengan pemberian cairan
yang dihangatkan pada pasien shivering post operasi.

Shivering terjadi pada 40% yang mengalami pemulihan dari anestesia umum, 50%
pada pasien dengan suhu inti tubuh 35,5°C dan 90% pada pasien dengan suhu inti tubuh
34,5°C (Bha' acharya et al, 2003). Sementara kejadian Shivering paska spinal anestesi
bervariasi, sekitar 36% (Kelsaka et al, 2006), 56,7% (Roy et al, 2004), 60% (Honarmand et
al, 2008). Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Recovery Room RSUD Ibnu
Sina Gresik bulan Maret – Mei 2011 sebanyak 513 orang, pasien yang mengalami
shivering 240 orang (47 %), distribusi shivering terbanyak 90 orang post SC.

Penyebab Post Anestesi Shivering (PAS) belum diketahui secara pasti, respon
thermoregulasi, otot yang hiperaktif, hipotermia dengan tonik klonik pola dan frekuensi
yang berbeda (Sessler, 1994). PAS diduga paling sedikit disebabkan oleh tiga hal yaitu
Hipotermi dan penurunan core temperature selama anestesi yang disebabkan oleh karena
kehilangan panas yang bermakna selama tindakan pembedahan, panas yang hilang dapat
melalui permukaan kulit dan melalui ventilasi. Kehilangan panas yang lebih besar dapat
terjadi bila kita menggunakan obat anestesi yang menyebabkan vasodilatasi kutaneus.
Faktor-faktor yang berhubungan dengan pelepasan pirogen, tipe atau jenis pembedahan,
kerusakan jaringan yang terjadi dan absorbsi dari produk-produk tersebut. Efek langsung
dari obat anestesi pada pusat pengaturan suhu di hipotalamus. (Collins,1996). Shivering
harus segera diatasi karena dapat menimbulkan berbagai risiko (Wang, 1999). Shivering
pasca operasi berhubungan dengan berbagai komplikasi, dapat meningkatkan konsumsi
oksigen hampir 200 - 400% (Sessler, 1994). Hal ini sangat berbahaya bagi pasien dengan
kondisi fisik yang jelek seperti pasien dengan gangguan kerja jantung atau anemia berat,
serta pada pasien dengan penyakit paru obstruktif menahun yang berat ( Morgan, 2000).
Peningkatan curah jantung, produksi karbon dioksida, pelepasan katekolamin, dan secara
signifikan menurunkan saturasi oksigen vena. Semua ini menyebabkan hipoksemia arteri,
asidosis laktat, peningkatan tekanan intraokuler dan intrakranial serta mempengaruhi EKG,
tekanan darah dan laju denyut jantung. Mengakibatkan retribusi panas tubuh dari pusat ke
perifer cepat selama anestesi (Buggy, 2000). Cairan yang dihangatkan, dengan mekanisme
konveksi kalor pindah ke darah dan diterima hipotalamus dipersepsikan sebagai keadaan
normitermia sehingga tubuh akan menghentikan panas dengan cara menghentikan
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shivering (Buggy, 2000). Lampu penghangat akan memindahkan panas secara konduksi ke
kulit, ditangkap syaraf aferen dan diterima oleh hipotalamus, proses selanjutnya sama
sehingga shivering bisa berhenti.

Shivering pasca anestesia dapat diatasi dengan pendekatan nonfarmakologis yaitu
menggunakan konduksi panas, sehingga dapat meningkatkan toleransi terhadap sistem
regulasi tubuh terhadap hipotermia dapat berupa peningkatan suhu ruangan, infus hangat
dengan infusion warmer, lampu penghangat untuk menaikkan suhu tubuh (Latief, A. Said,
2001). Oleh karena itu peneliti ingin membandingkan efektifitas  pemberian cairan yang
dihangatkan dan lampu penghangat terhadap kenaikan suhu pasien shivering post operasi.

METODE DAN ANALISA

Dalam penelitian ini menggunakan Pra - Eksperimental (Pratest- Posttest  Group
Design), yang dilakukan di Recovery Room RSUD Gresik pada bulan Agustus sampai
September 2011. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien shivering di Recovery Room
RSUD IBNU SINA GRESIK. Sesuai studi awal yang dilakukan peneliti, jumlah rata-rata
pasien shivering dalam sebulan 80 orang. Dengan teknik purposive sampling, besar sampel
dalam penelitian ini adalah 30 orang yang memenuhi kritera inklusi. Variabel
independennya adalah pemberian cairan yang dihangatkan dan pemberian lampu
penghangat dan variabel dependennya dalam penelitian ini adalah peningkatan suhu tubuh.
Instrumen penelitian ini menggunakan lembar observasi dan menggunakan termometer
thympani. Penelitian ini menggunakan uji t test 2 sampel bebas dan bantuan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keefektifan pemberian cairan yang dihangatkan terhadap  peningkatan suhu
pasien shivering post op

Gambar 1 Diagram grafik perubahan suhu tubuh sebelum dan setelah diberi perlakuan
cairan yang dihangatkan di Recovery Room RSUD Ibnu Sina Kab Gresik bulan
September – Oktober 2011.

Tabel 1 Tabel suhu responden setelah diberi cairan yang dihangatkan selama 1 jam
No Derajat Suhu Jumlah Prosentase

1.
2.

Normotermia
Hipotermia

12
3

80%
20%

Jumlah total 15 100%

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap responden shivering post
operasi semua responden suhu tubuh dibawah 36 o C (100%). Selanjutnya responden
dilakukan pemberian cairan yang dihangatkan, observasi dilakukan setelah 1 jam. Terjadi
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peningkatan suhu tubuh, normotermia sebanyak 12 responden ( 80 %) dan hipotermia 3
responden (20 %).

Berdasarkan analisa uji statistik t test 2 sampel bebas didapatkan koefisien korelasi
(α hitung) = 1,8000 berarti angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan t tabel = 1,761.
Sehingga terjadi perubahan suhu yang bermakna dengan menggunakan cairan yang
dihangatkan selama 1 jam.

Penghangatan cairan infus dilakukan dengan menggunakan mekanisme radiasi.
Radiasi adalah perpindahan energi melalui gelombang dari suatu zat ke zat yang lain, hal
ini dilakukan dengan cara meletakkan selang infus dalam alat ANIMAC yang telah dialiri
listrik. Setelah cairan infus dihangatkan terjadi mekanisme konveksi, kalor akan berpindah
dengan cara partikel bergerak dari infus yang telah dihangatkan kedalam cairan atau darah
dan kemudian panas akan ditangkap oleh exteroceptor dan melalui jaras afferent (neuron
sensori) dikirim ke hipotalamus (posterior dan anterior) dan preoptika hipotalamus
selanjutnya hipotalamus akan mempersepsikan sebagai keadaan normothermi dan
menurunkan termostat sehingga tubuh akan berhenti memproduksi panas dengan cara
menghentikan shivering (Buggy, 2000). Hipotermi selama pembedahan yang dipicu oleh
gabungan antara pengaturan suhu akibat obat anestetika dan suhu ruangan yang dingin
mengakibatkan shivering post operasi. Hipotermia ini juga disebabkan akibat vasodilatasi
yang terjadi karena blok simpatis dibawah blok dan hilangnya termoregulasi vasokonstriksi
dibawah ketinggian blok yang menyebabkan hilangnya panas badan (FK UGM, 2005).
Angka insidensi shivering bervariasi usia dewasa muda merupakan kelompok yang paling
rentan terhadap shivering dibandingkan dengan kelompok umur lainnya.

Sesuai dengan penyebab klasik shivering usia dewasa muda merupakan usia yang
paling banyak terjadi shivering, hal ini ditunjang data umum penelitian ini seluruh
responden (100%) usia dewasa muda, sebagian besar (97%) menggunakan anestesi dengan
SAB. Pemberian cairan yang dihangatkan efektif meningkatkan suhu tubuh karena panas
yang dihasilkan oleh alat penghangat langsung masuk ke selang infus dan masuk pembuluh
darah sehingga ditangkap secara tepat oleh reseptor termoregulasi. Suhu ruangan yang
dingin tidak mempengaruhi jumlah panas yang masuk ke tubuh. Sehingga terjadi
perubahan suhu yang bermakna dengan menggunakan cairan yang dihangatkan.

2. Keefektifan pemberian lampu penghangat terhadap peningkatan suhu pasien
shivering post op

Gambar 2 Diagram grafik perubahan suhu tubuh sebelum dan setelah diberi perlakuan
lampu penghangat di Recovery Room RSUD Ibnu Sina Kab Gresik bulan
September – Oktober 2011.

Responden
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Tabel 2 Tabel suhu responden setelah diberi lampu penghangat selama 1 jam
No Derajat Suhu Jumlah Prosentase

1.
2.

Normotermia
Hipotermia

8
7

53,33%
46,67%

Jumlah total 15 100%

Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap responden shivering post operasi 13
responden suhu tubuh dibawah 36 o C (87 %), dan 2 responden suhu tubuh 36oC (13%).
Selanjutnya responden dilakukan pemberian lampu penghangat observasi dilakukan setelah
1 jam. Terjadi peningkatan suhu tubuh, normotermia sebanyak 8 responden (53,33%) dan
hipotermia 7 responden (46,67%).

Berdasarkan analisa uji statistik t test 2 sampel bebas didapatkan koefisien korelasi
(α hitung) = 1,5333 berarti angka tersebut lebih kecil dari pada t tabel = 1,761. Sehingga
tidak terjadi perubahan suhu yang bermakna pada pemberian lampu penghangat selama
satu jam.

Lampu penghangat merupakan pemanfaatan lampu pijar, dimana sumber cahaya
buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian
memanas dan menghasilkan cahaya (Klipstein, Donald L, 2006). Kurang lebih 90% daya
yang digunakan oleh lampu pijar dilepaskan sebagai radiasi panas dan hanya 10% yang
dipancarkan dalam radiasi cahaya kasat mata.

Radiasi panas yang dihasilkan lampu penghangat tersebut sampai ke kulit dan
mengalami proses konduksi yaitu pengaliran panas secara langsung dari tubuh ke bagian
yang lebih dingin tanpa disertai gerakan. Kemudian panas akan ditangkap oleh
exteroceptor dan melalui jaras afferent (neuron sensori) dikirim ke hipotalamus (posterior
dan anterior) dan preoptika hipotalamus selanjutnya hipotalamus akan mempersepsikan
sebagai keadaan normothermi dan menurunkan termostart sehingga tubuh akan berhenti
memproduksi panas dengan cara menghentikan shivering (Buggy, 2000). Penyebab klasik
shivering pasca anestesia adalah hipotermi selama pembedahan yang dipicu oleh gabungan
antara pengaturan suhu akibat obat anestetika dan suhu ruangan yang dingin, hipotermia
ini juga disebabkan dari redistribusi internal panas badan dari suhu inti ke jaringan-
jaringan perifer akibat vasodilatasi yang terjadi karena blok simpatis dibawah blok dan
hilangnya termoregulasi vasokonstriksi dibawah ketinggian blok yang menyebabkan
hilangnya panas badan (FK UGM, 2005). Angka insidensi shivering bervariasi antara 5-
65%, meskipun ada sedikit perbedaan angka insidensi antara laki-laki dan perempuan, tapi
usia dewasa muda sepertinya merupakan kelompok yang paling rentan terhadap shivering
dibandingkan dengan kelompok umur lainnya.

Sesuai dengan penyebab klasik shivering usia dewasa muda merupakan usia yang
paling banyak terjadi shivering, hal ini ditunjang data umum penelitian ini seluruh
responden (100%) usia dewasa muda, sebagian besar (97%) menggunakan anestesi dengan
SAB. Pemberian lampu penghangat memanfaatkan radiasi panas, tetapi panas yang
dihasilkan menyebar dan tidak semua bisa sampai ke kulit pasien, suhu ruangan yang
dingin membuat panas yang dihasilkan berubah suhunya menjadi lebih dingin sehingga
peningkatan suhu tubuh pasien menjadi kurang efektif.

http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Filamen&action=edit&redlink=1
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3. Keefektifan pemberian cairan yang dihangatkan dan lampu penghangat terhadap
peningkatan suhu pasien shivering post operasi

Tabel 3 Tabel tingkat rata – rata perubahan suhu tubuh setelah pemberian cairan yang
dihangatkan dan lampu penghangat post operasi di RR RSUD Ibnu Sina
Kab. Gresik September – Oktober 2011

Suhu Tubuh Cairan yang
dihangatkan

(1 jam)

Lampu penghangat
(1jam)

Mean sebelum test 35,28 35,3
Mean setelah test 36,3 35,8

Rata-rata perubahan suhu 1,02 0,5

Uji t test α 0,05 1,8000 1,5333

Uji t test antara lampu
penghangat dan cairan yang

dihangatkan α 0,05

1,560

Data dari tabel di atas menggambarkan bahwa terjadi peningkatan suhu tubuh
setelah perlakuan pemberian cairan yang dihangatkan dan lampu penghangat. Peningkatan
suhu tubuh dengan cairan yang dihangatkan 1,02 o C dan lampu penghangat 0,5 o C .
Setelah dilakukan pengujian dengan t test setelah perlakuan pemberian cairan yang
dihangatkan selama 1 jam, t hitung = 1,8000 lebih besar dari t tabel = 1,761 berarti terjadi
perubahan suhu yang bermakna pada pemberian cairan yang dihangatkan. Setelah
dilakukan pengujian dengan t test setelah perlakuan pemberian lampu penghangat selama 1
jam, t hitung = 1,5333 lebih kecil dari t tabel = 1,761 berarti tidak terjadi perubahan suhu
yang bermakna pada pemberian lampu penghangat. Setelah  dilakukan  pengujian untuk
membandingkan efektifitas pemberian cairan yang dihangatkan dan lampu penghangat
antara  kedua kelompok setelah perlakuan dengan menggunakan uji statistik T test
didapatkan koefisien korelasi (α hitung) = 1,560 berarti angka tersebut lebih kecil
dibandingkan dengan t tabel = 1,701 pada 30 responden. Ini menunjukan tidak adanya
perbedaan peningkatan suhu yang bermakna setelah perlakuan pemberian cairan yang
dihangatkan dan lampu penghangat.

Pengujian yang dilakukan untuk membandingkan efektifitas pemberian cairan yang
dihangatkan dan lampu penghangat antara  kedua kelompok setelah perlakuan dengan
menggunakan uji statistik t test 2 sampel bebas didapatkan koefisien korelasi (α hitung) =
1,560 berarti angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan t tabel = 1,701 pada 30
responden. Hal ini menunjukan tidak ada perbedaan peningkatan suhu yang bermakna
setelah perlakuan pemberian cairan yang dihangatkan dan lampu penghangat.

Shivering adalah involuntary muscle tremor karena efek vasodilatasi, aktifitas
reflek spinal, overaktivitas sympatis, hypotermia perioperatif yang terjadi akibat inhibisi
sistem thermoregulasi yang dicetuskan oleh obat-obat anestesi. Manifestasi obyektif yaitu
pasien tampak menggigil pada beberapa kelompok otot atau seluruh tubuh dan anggota
badan bergetar (Alfonsi, 2001).

Beberapa hipotesis dikemukakan untuk menjelaskan kejadian shivering pasca
anestesi ini, antara lain: hipotermia operatif, nyeri pasca operasi, kehilangan panas tubuh
perioperatif, pengaruh langsung dari obat-obatan anestesi tertentu, hiperkapnia atau
alkalosis respiratory, adanya pyrogen, hipoksia, pemulihan awal dari aktifitas reflek spinal
dan overaktifitas simpatis (Alfonsi, 2001).

Shivering pasca anestesi ada dua yaitu: Pertama, shivering yang berhubungan
dengan termoregulasi yang merupakan respon fisiologis terhadap hipotermia yang terjadi
perioperatif. Kedua adalah non thermoregulating shivering dengan penyebab yang belum
diketahui adalah nyeri pasca operasi (Alfonsi, 2001).
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Hipotermia ini juga disebabkan dari redistribusi internal panas badan dari suhu inti
ke jaringan-jaringan perifer akibat vasodilatasi yang terjadi karena blok simpatis dibawah
blok dan hilangnya termoregulasi vasokonstriksi dibawah ketinggian blok yang
menyebabkan hilangnya panas badan (FK UGM, 2005). Pasien yang menjalani anestesi
spinal mengalami gangguan pengaturan suhu karena vasodilatasi ekstremitas bawah dan
gangguan respon hypothalamic berupa penurunan ambang shivering dan vasokonstriksi.
Efek ini sebanding dengan tinggi dermatom yang terblok (Macario at al., 2002).

Penghangatan cairan infus dilakukan dengan menggunakan mekanisme radiasi.
Radiasi adalah perpindahan energi melalui gelombang dari suatu zat ke zat yang lain, hal
ini dilakukan dengan cara meletakkan selang infus dalam alat ANIMAC yang telah dialiri
listrik. Setelah cairan infus dihangatkan terjadi mekanisme konveksi, kalor akan berpindah
dengan cara partikel bergerak dari infus yang telah dihangatkan kedalam cairan atau darah.
Lampu penghangat merupakan pemanfaatan lampu pijar, dimana sumber cahaya buatan
yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas
dan menghasilkan cahaya (Klipstein, Donald L, 2006). Kurang lebih 90% daya yang
digunakan oleh lampu pijar dilepaskan sebagai radiasi panas dan hanya 10% yang
dipancarkan dalam radiasi cahaya kasat mata. Radiasi panas yang dihasilkan lampu
penghangat tersebut sampai ke kulit dan mengalami proses konduksi yaitu pengaliran
panas secara langsung dari tubuh ke bagian yang lebih dingin tanpa disertai gerakan.
Kemudian panas akan ditangkap oleh exteroceptor dan melalui jaras afferent (neuron
sensori) dikirim ke hipotalamus (posterior dan anterior) dan preoptika hipotalamus
selanjutnya hipotalamus akan mempersepsikan sebagai keadaan normothermi dan
menurunkan termostart sehingga tubuh akan berhenti memproduksi panas dengan cara
menghentikan shivering (Buggy, 2000).

Pemberian cairan yang dihangatkan lebih efektif meningkatkan suhu tubuh karena
panas yang dihasilkan oleh alat penghangat langsung masuk ke selang infus dan masuk
pembuluh darah sehingga ditangkap secara tepat oleh reseptor termoregulasi. Suhu
ruangan yang dingin tidak mempengaruhi jumlah panas yang masuk ke tubuh. Sehingga
terjadi perubahan suhu yang bermakna dengan menggunakan cairan yang dihangatkan.
Pemberian lampu penghangat memanfaatkan radiasi panas, tetapi panas yang dihasilkan
menyebar dan tidak semua bisa sampai ke kulit pasien, suhu ruangan yang dingin membuat
panas yang dihasilkan berubah suhunya menjadi lebih dingin sehingga peningkatan suhu
tubuh pasien menjadi kurang efektif. Sehingga tidak terjadi perubahan suhu yang
bermakna pada pemberian lampu penghangat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Ada peningkatan suhu tubuh yang bermakna sesudah perlakuan pemberian cairan yang
dihangatkan.

2. Tidak ada peningkatan suhu tubuh yang bermakna sesudah perlakuan pemberian lampu
penghangat.

3. Tidak ada perbedaan efektifitas peningkatan suhu tubuh yang bermakna  antara
perlakuan pemberian lampu penghangat dan cairan yang dihangatkan.

Saran

1. Bagi RSUD Ibnu Sina Gresik

1. Pengelolaan cairan dan suhu perioperatif lebih bermanfaat dalam pencegahan
shivering post operasi.

2. Penaatalaksanaan tindakan pada pasien shivering post operasi lebih efektif
menggunakan cairan yang dihangatkan daripada lampu penghangat, karena cairan
yang dihangatkan lebih cepat meningkatkan suhu tubuh.

http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Filamen&action=edit&redlink=1
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3. Observasi pemberian lampu penghangat dan cairan yang dihangatkan harus
memperhatikan ketepatan pemasangan dan kepatenan alat.

2. Bagi  perawat
1. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengelolaan pemberian lampu

penghangat dan cairan yang dihangatkan.
2. Dapat dijadikan bahan tambahan literatur pada minat penelitian kasus yang sama.

3. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian selanjutnya perlu dilakukan tentang pemberian cairan yang disimpan dalam
suhu yang hangat, dan dilanjutkan dengan penggunaan alat penghangat cairan/ infus
warmer terhadap angka kejadian shivering.
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ABSTRAK

Gizi adalah masalah sindrom dari kemiskinan yang terhubung dengan ketahanan
makanan dalam rumah tangga dan usaha untuk melaksanakan semua anak gizi karena
perilaku aspek contoh: pengetahuan, sikap dan tindakan ibu. Nutrisi khusus untuk anak
akan mempengaruhi status kesehatan, tujuan penelitian menganalisa tindakan korelasi ibu
tentang gizi dengan angka status gizi anak-anak berusia 1-3 tahun.

Desain penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan purposive
sampling. Variabel bebas adalah tindakan ibu tentang gizi angka, variabel dependen adalah
anak balita berusia 1-3 tahun dan ibu mereka, ada 38 responden. Pengumpulan data adalah
observasi dan kuisioner tergantung.

Hasil pengujian menggunakan statistik spearman rank, diperoleh nilai p = 0,000
dan itu berarti ada korelasi r = 0,0677 artinya kekuatan hubungan tindakan ibu tentang
angka kecukupan gizi (akg) dengan status gizi anak toddler tingkat sedang.

Berdasarkan hasil studi penelitian, menunjukkan bahwa orang tua perlu
meningkatkan perilaku ibu mengenai angka kecukupan gizi pada anak-anak sehingga
mencapai perkembangan anak yang optimal.

Kata kunci: Tindakan Ibu, Status Gizi, Toddler

ABSTRACT

The nutrient is problem the sindrom of proverty that connect with the endurance of
food in the household and the effort to fullfil the nutrient child due to behaviour aspect
example: knowledge, attitude and mother’s action. Nutrient special to child will influence
health status, purpose of research analyze corelation mother’s action about nutrient
numeral with nutrient status of children 1-3 years old.

The design of this research was using cross sectional design with purposive
sampling. The independen variable was mother’s action about nutrient numeral, the
dependen variable was toddler children 1-3 years old and their mother, and there were 38
respondents. The data collection was observation and dependent quetionare.

Test results using Spearman rank statistics, the value of p = 0.000 and that means
there is a correlation of r = 0.0677 means that the strength of the relationship mother
actions on nutritional adequacy rate (RDA) with the nutritional status of children toddler
moderate.

Based on the result of research studies, suggest that parents need to increase the
mother’s behavior regarding the nutritional adequacy rate in children so as to achieve
optimal child development.

Keywords: Mother’s action, Nutrient Status, Toddler
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PENDAHULUAN

Pangan merupakan zat gizi bagi manusia. Kecukupan pangan dapat diukur secara
kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran secara kualitatif meliputi nilai sosial, ragam atau
jenis bahan pangan atau cita rasa. Sedangkan ukuran kuantitatif yang umum digunakan
adalah kandungan zat gizi (Muhallil dkk, 1993). Hal ini terbukti dari penetapan perbaikan
status gizi yang merupakan salah satu prioritas Pembangunan Kesehatan 2010-2014.
Tujuannya adalah untuk menurunkan prevalensi kurang gizi sesuai dengan Deklarasi
World Food Summit Tahun 1996 yang dituangkan dalam Milenium Development Goals
(MDGs) pada tahun 2015, yang menyatakan setiap negara menurunkan kemiskinan dan
kelaparan separuh dari kondisi. Masalah gizi adalah masalah kesehatan masyarakat yang
penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan
kesehatan saja. Masalah gizi di samping merupakan sindrom kemiskinan yang erat
kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan juga
menyangkut aspek perilaku yaitu pengetahuan, sikap, upaya dalam memenuhi gizi anak.
Status gizi masyarakat khususnya anak akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan umur
harapan hidup yang merupakan unsur utama dalam penentuan keberhasilan pembangunan
negara (Markum 1998). Dari data awal yang diperoleh peneliti dari puskesmas desa
Sekapuk pada bulan September dari 42 responden terdapat 1 anak gizi buruk usia 1-3
tahun, 3 anak kurang gizi, dan 38 anak gizi baik. Sedangkan studi awal pada 10 ibu,
tindakan ibu dalam angka kecukupan gizi, pengetahuan kurang 7 orang, cukup 2 orang,
dan baik 1 orang, Sikap dalam angka kecukupan gizi 6 orang kurang, 2 orang sedang, dan
2 orang baik. Tindakan ibu 8 orang kurang, dan 1 orang sedang, 1 orang baik. Pengamatan
peneliti pada perilaku ibu sebagian besar kurang dalam hal pengetahuan, sikap, tindakan
dalam angka kecukupan gizi anak usia toddler. Namun hubungan tindakan ibu tentang
angka kecukupan gizi dengan status gizi pada anak usia toddler belum dapat di jelaskan.

Menurut sumber data WHO ( World Health Organization ) pada tahun 1999
menyebutkan kelaparan dan kurang gizi menyebabkan angka kematian tertinggi di seluruh
dunia, sedikitnya 17.289 anak meninggal dunia setiap hari karena kelaparan dan kurang
gizi. Kejadian kurang gizi menunjukkan bahwa di Indonesia sekitar 153.681 bayi mati
setiap tahun, hal ini berarti setiap harinya ada 421 orang bayi mati, sama dengan 2 orang
bayi mati setiap menit dan 54% penyebab kematian bayi karena kekurangan gizi.
Peningkatan jumlah anak balita yang mengalami kekuranagn gizi sangat mengejutkan
sejak tahun 2005 ditemukan 1,8 juta balita menderita gizi buruk, dalam jangka waktu yang
singkat tahun 2006 mencapai 2,3 juta balita mengalami kurang gizi,sementara 5 juta lebih
anak balita mengalami kurang gizi di negara kita sejak tahun 2000 yang tersebar di seluruh
provinsi yang ada di Indonesia (Depkes RI, 2006). Sedangkan sejumlah balita di kabupaten
Gresik dari 500 balita yang mengalami kurang gizi 8%, di samping itu, balita di Gresik
yang kekurangan vitamin A 8,1%, balita yang mengalami anemia 6%, dan 45% ibu hamil
mengalami kurang gizi di kabupaten gresik (DinKes, 2007). Dari data awal yang diperoleh
peneliti dari puskesmas desa sekapuk pada bulan September dari 42 responden terdapat 1
(1%) anak usia 1-3 tahun gizi buruk, 3 (3%) anak kurang gizi, dan 38 (96%) anak gizi baik.
Sedangkan studi awal pada 10 ibu, tindakan ibu dalam pemenuhan gizi, pengetahuan
kurang 7 orang (70%), cukup 2 (20%), dan baik 1 (10%), sikap dalam pemenuhan gizi 6
(60%) kurang, 2 (20%) sedang, dan 2 (20%) baik. Tindakan ibu 8 (80%) kurang, 1 (10%)
sedang, dan 1 (10%) baik.

Kurang gizi bukan hanya menjadi stigma yang ditakuti, hal ini tentu saja terkait
dengan dampak terhadap sosial ekonomi keluarga maupun negara, di samping berbagai
konsekuensi yang diterima anak itu sendiri. Kondisi kurang gizi akan mempengaruhi
banyak organ dan sistem, karena kondisi gizi buruk ini juga sering disertai dengan
defisiensi (kekurangan) asupan mikro/makro nutrien lain yang sangat diperlukan bagi
tubuh. Akibat dari krisis ekonomi, banyak pengangguran, akibat lapangan kerja yang
sempit, adanya pemutusan hubungan kerja yang sangat besar. Hal ini mengakibatkan
angka pengangguran yang besar. Dampak ini menyebabkan pendapatan keluarga
berkurang, daya beli terhadap bahan makanan yang memenuhi gizi juga kurang di
perhatikan. Di samping akibat tersebut diatas, juga adanya faktor lain yang paling penting
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untuk di perhatikan sehubungan dengan status gizi buruk atau busung lapar, di antaranya
adalah perilaku anggota keluarga terhadap gizi dan kesehatan, lingkungan yang ditempati,
sosial budaya, lingkungan biologisnya (fisik, iklim, sosial kultur, pendidikan dan
kebudayaan). Kurang gizi akan merusak sistem pertahanan tubuh terhadap microorganisme
maupun pertahanan mekanik sehingga mudah sekali terkena infeksi (Suharjo, 1996).

Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendidikan dan
penyuluhan  tentang perbaikan kesehatan anak todler (usia 1-3 tahun). Bantuan makanan
sehat hanya bentuk penyelesaian jangka pendek. Hal yang paling penting dilakukan yakni
memberikan informasi seperti pola asuh yang benar pada orang tua melalui pendidikan
kesehatan tentang gizi (Aminah, 2009). Sejauh ini upaya yang dilakukan dirasakan belum
optimal, karena latar belakang pendidikan orang tua yang masih rendah dan sikap orangtua
yang masih meremehkan masalah gizi pada anaknya. Menanggapi permasalahan ini,
peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan tindakan ibu tentang angka kecukupan gizi
(AKG) dengan status gizi pada anak toddler (1-3 tahun).

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional, yang dilakukan di wilayah kerja
puskesmas Sekapuk kecamatan ujung pangkah kabupaten gresik pada bulan Januari- Maret
2012. Populasi pada penelitian ini adalah anak toddler usia (1-3 tahun) dan ibu di
puskesmas sekapuk sebesar 42 orang, dengan teknik sampling purposive sampling, Jadi
besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 orang. Variabel independen
pada penelitian ini adalah perilaku ibu tentang angka kecukupan gizi. Sedangkan variabel
dependen pada penelitian ini adalah status gizi pada anak toddler. Instrumen yang
digunakan pada penelitian ini adalah pada variabel independen tindakan ibu tentang Angka
kecukupan Gizi menggunakan kuesioner yang di modifikasi dari teori (Winataputra, 1994).
Variabel dependen digunakan untuk mengetahui status gizi anak toddler usia (1-3 tahun)
dengan menggunakan KMS (Husaini, 2001). Data-data yang sudah berbentuk ordinal dan
dianalisis dengan menggunakan uji statistk Spearman rank Correlation, tingkat kemaknaan
P<0,05, yang artinya Ho ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Tindakan Ibu Tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) Pada Anak Usia
Toddler.

Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Tindakan Ibu Tentang Angka
Kecukupan Gizi di Puskesmas Sekapuk Desa Sekapuk Kecamatan Ujung
Pangkah Kabupaten Gresik  Bulan Januari sampai dengan Maret 2012.

Tindakan Jumlah Persentase
Baik 20 52,64%

Cukup 10 26,32%
Kurang 8 21,04%
Total 38 100%

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 38 responden sebagian besar memiliki tindakan
baik yaitu sebanyak 20 responden (52,64%) dan sebagian kecil responden memiliki
tindakan kurang yaitu sebanyak 8 responden (21,04%).

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behaviour).
Sikap dapat terwujud menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau
suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Faktor fasilitas juga
diperlukan faktor dukungan (support) dari pihak lain (Notoatmodjo, 2003). Tingkatan
tindakan secara teoritis adalah: persepsi (perception), respon terpimpin (guided respons),
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mekanisme (mechanism), dan adaptasi (adaptation). Dimulai dengan tindakan inilah
sesuatu diharapkan akan dapat berubah sesuai dengan yang dikehendakinya termasuk
status gizi anak toddler usia (1-3 tahun).

Hasil penelitian faktor pendidikan ibu yang sebagian besar adalah SMA, dan sosial
ekonomi orang tua yang normal maka tindakan yang dilakukan ibu sebagian besar baik,
dan dilihat dari responden penelitian bahwa yang sebagian besar tindakan baik karena usia
ibu masih usia muda sehingga aktif dalam kegiatan sehari-hari dan mudah menangkap
informasi.

Suatu tindakan dapat terlaksana dengan optimal diperlukan faktor pendukung yaitu
informasi bagi ibu tentang angka kecukupan gizi anak.

2. Status Gizi Anak Toddler Usia (1-3 tahun).

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Gizi Anak Toddler di Puskesmas
Sekapuk Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Bulan
Januari sampai dengan Maret 2012.

Status gizi Jumlah Persentase
Lebih 2 5,26
Baik 27 71,05
Kurang 7 18,42
Buruk 2 5,26
Total 100%

Berdasarkan gambar 2 dapat dijelaskan bahwa dari 38 responden sebagian besar
memiliki status gizi baik yaitu sebanyak 27 responden (71,05%), dan sebagian kecil
memiliki status gizi buruk yaitu sebanyak 2 responden (5,26%).

Program Posyandu terdapat program penimbangan berat badan anak balita dan
penggunaan kartu menuju sehat (KMS) untuk memantau keadaan kehatan dan gizi melalui
pwrtumbuhan atas dasar berat badan (Supriasa, 2002). Klasifikasi status gizi sesuai dengan
KMS menurut Husaini (2001) dapat dibagi menjadi 4 yaitu: gizi lebih, gizi baik, gizi
kurang, gizi buruk.

Faktor yang mempengaruhi status gizi adalah kondisi sosial ekonomi orang tua yang
berkecukupan, pendidikan ibu sekolah menengah atas, usia ibu juga mempengaruhi status
gizi anak. Dengan bekal pengetahuan tinggi menyangkut pengetahuan gizi terutama yang
berkaitan dengan cara perawatan anak toddler (1-3 tahun), maka anak toddler (1-3 tahun)
akan memperoleh asupan gizi yang cukup dan tepat dari ibunya meskipun dari bahan-
bahan yang murah. Jika hal tersebut dapat tercapai, maka setiap anak toddler (1-3 tahun)
akan terawatt dengan baik dan terpenuhinya kebutuhan gizi anak toddler (1-3 tahun)
sehingga pada akhirnya jumlah anak toddler (1-3 tahun) dengan status gizi kurang akan
dapat dikurangi bahkan dihilangkan.
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3. Hubungan Tindakan ibu tentang Angka Kecukupan Gizi pada Anak dengan
Status gizi pada Anak Toddler (1-3 tahun) Berdasarkan Toddler (1-3 tahun)

Tabel 3 Hubungan Tindakan Ibu Tentang Angka Kecukupan Gizi pada Anak dengan
Status Gizi pada Anak Toddler (1-3 tahun) Berdasarkan Toddler (1-3 tahun)
di Puskesmas Sekapuk Desa Sekapuk  Kecamatan Ujung Pangkah
Kabupaten Gresik pada Bulan Januari sampai dengan Maret 2012.

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 38 responden didapatkan bahwa hampir
setengahnya yaitu 18 (47,38%) responden memiliki tindakan yang baik dengan memiliki
anak toddler (1-3 tahun) dengan status gizi baik, dan sebagian kecil ibu toddler (1-3 tahun)
memiliki tindakan kurang mempunyai anak toddler (1-3 tahun) dengan status gizi buruk
yaitu 5,26% (2 responden).

Hasil uji statistik Spearman Rank di dapatkan nilai ρ = 0,000 dimana H1 di terima,
artinya ada hubungan antara tindakan ibu tentang angka kecukupan gizi dengan status gizi
pada anak usia toddler (1-3 tahun). Di dapat pula r = 0,677 berarti tingkat keeratan
hubungan dikatakan kuat. Ini berarti bila tindakan ibu toddler (1-3 tahun) ditingkatkan
maka status gizi anak toddler akan semakin baik.

Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan dihitung atas dasar kecukupan tingkat
fisiologis, dengan demikian untuk tingkat produksi dan penyediaan pangan perlu
diperhitungkan proporsi kehilangan bahan pangan yang terjadi dari tingkat produksi
sampai ketingkat konsumsi. AKG yang dianjurkan diharapkan diperoleh dari makanan,
bukan dari pil atau preparat yang lainnya (Muhillal dkk, 1993).

Hasil penelitian ini menunjukkan bukti bahwa tindakan ibu anak toddler (1-3
tahun) tentang angka kecukupan gizi anak toddler (1-3 tahun) dengan pengetahuan dan
sikap yang baik yang telah dimiliki oleh ibu anak toddler (1-3 tahun) akan memberikan
efek terhadap status gizi anak toddler (1-3 tahun). Tindakan yang tepat dan sesuai prosedur
pemberian gizi anak toddler (1-3 tahun) secara nyata berhubungan dengan status gizi setiap
anak toddler (1-3 tahun).

Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan peran dan tindakan ibu anak toddler
(1-3 tahun) dalam upaya perawatan anak toddler (1-3 tahun) dan meningkatkan status gizi
anak toddler (1-3 tahun) diperlukan upaya yang berkesinambungan dari peningkatan
pengetahuan , peningkatan sikap positif, yang didukung oleh peran kader kesehatan
setempat untuk bekerjasama dengan ibu-ibu anak toddler (1-3 tahun) untuk meningkatkan
status gizi anak toddler (1-3 tahun).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Sebagian besar responden memiliki tindakan baik dalam memenuhi nutrisi anak.
Tindakan baik karena usia ibu masih muda sehingga aktif dalam kegiatan sehari-hari,
dan mudah menangkap informasi.

No Tindakan
ibu
toddler
(1-3
tahun)

Status gizi Anak toddler (1-3 tahun) Jumlah %
Lebih Baik Kurang Buruk
N % N % N % N %

1 Baik 2 5,26 18 47,38 0 0 0 0 20 52,64
2 Cukup 0 0 7 18,42 3 7,9 0 0 10 26,32
3 Kurang 0 0 2 5,26 4 10,52 2 5,26 8 21,04
Jumlah 2 5,26 27 71,05 7 18,42 2 5,26 38 100
Spearman rank rho r = 0,677 ρ = 0,000
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2. Sebagian besar responden memiliki status gizi baik. Pengetahuan tinggi menyangkut
pengetahuan gizi maka anak usia toddler (1-3 tahun) akan memperoleh asupan gizi
yang cukup dan tepat meskipun dari bahan-bahan yang murah.

3. Tindakan ibu dengan anak usia toddler (1-3 tahun) tentang angka kecukupan gizi anak
usia toddler (1-3 tahun) dengan pengetahuan dan sikap positif yang dimiliki ibu akan
memberikan efek positif terhadap status gizi anak usia toddler (1-3 tahun).

Saran

1. Tenaga kesehatan diharapkan untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan
penyuluhan yang sudah dilakukan dengan menggunukan leaflet tentang angka
kecukupan gizi dengan status gizi pad anak usia toddler (1-3 tahun), membuat jadwal
posyandu dan melakukan supervisi.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar serta
pengendalian terhadap berbagai faktor-faktor lainnya yang berhubungan dengan
tindakan ibu tentang angka kecukupan gizi, mempelajari dan memahami faktor-faktor
lainnya yang mempengaruhi status gizi anak usia toddler (1-3 tahun).

3. Puskesmas harus lebih meningkatkan upaya-upaya baik melalui penyuluhan maupun
temu kader dan upaya lain yang dapat dilakukan agar dapat mengurangi dan atau
mencegah terjadinya gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas.

4. Rumah Sakit harus menyediakan fasilitas ruang pojok ASI untuk memudahkan ibu
menyusui.

5. Orang tua perlu meningkatkan tindakan ibu mengenai angka kecukupan gizi dalam hal
memberi asupan makanan yang bergizi bagi anak sehingga tercapai tumbuh kembang
anak secara optimal.
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ABSTRAK

Bawang merah (Allium ascalonicum) mengandung quercetin dianggap memiliki
potensi sebagai agen hipoglikemik melalui penghambatan enzim alfa amilase yang
berperan dalam pencernaan karbohidrat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengevaluasi pengaruh ekstrak bawang merah dalam menurunkan kadar glukosa darah
pada tikus hiperglikemik.

Penelitian ini untuk menilai pengaruh ekstrak bawang pada tikus yang dijadikan
hiperglikemia menggunakan induksi aloxxan. Penelitian ini merupakan penelitian True
Experiment. Sampel terdiri dari 12 tikus Mus musculus berumur 3-4 bulan, jenis kelamin
jantan yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 tikus dengan pemberian air suling
(kontrol) dan kelompok 2 dengan ekstrak bawang merah yang diberikan 1,5 ml / kg.
Kemudian dianalisis menggunakan uji one way ANOVA dengan tingkat signifikansi
α<0,05.

Pada kelompok diabetes diberi ekstrak bawang merah, menunjukkan ada perbedaan
yang signifikan sebelum dan setelah pemberian ekstrak bawang (p = 0.029) selama 7 hari.
Kadar Gula Darah Berarti tikus sebelum dan sesudah perlakuan diberikan 233,83-101,6
mg/dL.

Ekstrak bawang merah (Allium ascalonicum) dapat menurunkan kadar glukosa
darah pada tikus hiperglikemik dengan penurunan yang signifikan dalam bawang ekstrak
1,5 ml / kg berat badan per hari selama seminggu. Oleh karena itu ekstrak bawang dapat
menjadi alternatif herbal dalam menurunkan kadar glukosa darah.

Kata kunci: Ekstrak bawang merah, Kadar glukosa darah

ABSTRACT

Shallot (Allium ascalonicum) contains quercetin considered has a potential as
hypoglycemic agent through its inhibition acting to alpha amylase enzyme which play a
role in carbohydrate digestion. The aim of the present study is to evaluate the effect of
onion extract in blood glucose level reduction in hyperglycemic rats.

This study to assess the effect of onion extract on mice Blood Sugar is used as the
induction of hyperglycemia with aloxxan. This study is an experimental research Pre and
Post Test Control Group Design. Sample consisted of 12 mice Mus musculus tail 3-4
month-old male who were divided into two groups. Group 1 mice by administering distilled
water (control) and group 2 with the shallot extract given 1.5 ml / kg. Then analyzed using
one way ANOVA test with significance level α <0.05.

In the diabetic group given the extract of red onion, shows there are significant
differences before and after administration of onion extract (p = 0029) for 7 days. Blood
Sugar Levels Mean of mice before and after treatment is given from 233.83 to 101.6

Extracts of onion (Allium ascalonicum) can lower blood glucose levels in
hyperglycemic rats with significant decrease in the onion extract 1.5 ml / kg body weight
per day for a week. therefore onion extract may be an alternative in a decrease in blood
sugar levels.

Keywords: Onion extract, Blood glucose level
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PENDAHULUAN

Hiperglikemia adalah suatu  kondisi dimana kadar glukosa dalam plasma darah
melebihi batas normal. Hiperglikemia kronis dapat menimbulkan kerusakan, gangguan
fungsi pada beberapa organ tubuh, khususnya mata, saraf, ginjal, dan komplikasi lain
akibat gangguan mikro dan makrovaskular. Diabetes melitus (DM) merupakan suatu
kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia, terjadi akibat kelainan
sekresi insulin, kerja insulin maupun keduanya. Meningkatnya kadar glukosa dalam
plasma darah melebihi batas normal (hiperglikemia) menjadi salah satu dasar diagnosis
diabetes melitus. Hal ini dikarenakan kelainan metabolisme utamanya adalah pada
metabolisme karbohidrat. Hiperglikemia dapat menyebabkan komplikasi kronik. termasuk
penyakit kardiovaskular (iskemik miokard, kardiomiopati), gangren, kegagalan kronis
ginjal, retinopati serta neuropati. Komplikasi yang lebih serius umum terjadi bila kontrol
kadar gula darah buruk. Sehingga pasien dengan diabetes melitus harus benar-benar dapat
mengatur diet makanan khususnya dalam konsumsi karbohidrat. Salah satu tujuan utama
terapi medis bagi pasien diabetes meliputi pengontrolan kadar glukosa darah dengan
pemberian obat hipoglikemik oral/ agen antihiperglikemik dan insulin. Namun,
penatalaksanaan tersebut memiliki efikasi yang terbatas dan memiliki efek samping yang
tidak diinginkan. Alasan inilah yang menyebabkan meningkatnya ketertarikan pada
penggunaan sumber alami yang berasal dari tumbuhan sebagai salah satu manajemen
alternatif dalam menangani pasien diabetes melitus khususnya dalam mengatasi kondisi
hiperglikemia.

Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF), Indonesia merupakan
negara ke-4 terbesar untuk prevalensi diabetes melitus dengan prevalensi 8,6% dari total
penduduk. Secara epidemiologi, diperkirakan bahwa pada tahun 2030 prevalensi diabetes
melitus di Indonesia mencapai 21,3 juta orang.  Sedangkan hasil Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) tahun 2007, diperoleh bahwa proporsi penyebab kematian akibat diabetes
melitus pada kelompok usia 45-54 tahun di daerah perkotaan menduduki ranking ke-2
yaitu 14,7% dan di daerah pedesaan menduduki ranking ke-6 yaitu 5,8%. Temuan tersebut
membuktikan bahwa penyakit diabetes melitus merupakan masalah kesehatan masyarakat
yang sangat serius dan dibutuhkan penanganan yang tepat bagi penderitanya.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan Bawang Merah (Allium
ascalonicum) memiliki kandungan quercetin dalam kadar yang cukup tinggi (Nagwa M.
Ammar dan Sahar Y. AI-Okbi). Quercetin adalah salah satu senyawa jenis flavonoid,
bagian dari kelompok polifenol yang kandungannya terdapat pada berbagai tumbuhan dan
diketahui memiliki berbagai potensi yang berguna bagi kesehatan. Penelitian yang telah
ada menunjukkan potensi quercetin sebagai agen hipoglikemik. Quercetin merupakan
inhibitor enzim α-amilase yang berfungsi dalam pemecahan karbohidrat. Diantara jenis
flavonol, subkelas dari flavonoid, quercetin memiliki potensi inhibisi enzim paling kuat.
Dengan adanya inhibisi pada enzim ini, proses pemecahan dan absorbsi karbohidrat akan
terganggu, sehingga kadar glukosa darah pada hiperglikemia dapat diturunkan.

Penelitian mengenai khasiat bawang merah (allium ascalonicum) dalam
menurunkan kadar glukosa darah sangat berperan penting. Penelitian ini menggunakan
mencit (mus musculus) yang diinduksi hiperglikemia dengan pemberian alloxan dua kali
selama satu minggu  sebagai model percobaan. mencit dipilih sebagai model percobaan
karena metabolisme dalam tubuhnya serta rentang kadar kadar glukosa darah normal yang
dimiliki mirip dengan manusia.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini adalah penelitian True Experiment dengan rancangan pre and post
test control group design yang dikerjakan dengan menggunakan  hewan coba mencit (Mus
Musculus), untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak bawang merah (allium
ascalonicum) terhadap penurunan hemoglobin pada mencit (mus musculus) yang dijadikan
hiperglikemia dengan induksi alloxan. Penelitian ini dilaksanakan disalah satu ruangan di
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laboratorium Farmakognosi dan Fitokimia Fakultas farmasi Universitas Airlangga
Surabaya. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan bulan Maret-April 2012.

Populasi pada penelitian ini adalah mencit jantan dari galur murni berumur 2-3
bulan dengan  berat badan 25-30 gram sebanyak 12 ekor. Sampel dalam penelitian ini
adalah umir mencit 2-3 bulan, jenis mencit jantan galur swiss webster, berat badan rata-
rata 25-30 gram, badan sehat (aktif dan tidak cacat). Berdasarkan perhitungan besar sampel
yang memenuhi kriteria inklusi dalam penelitian ini sebanyak 12 mencit, dibagi menjadi 2
kelompok : satu kelompok perlakuan (enam mencit), dan satu kelompok kontrol (enam
mencit). Sampling pada penelitian ini adalah menggunakan metode Non Probability
Sampling tipe Purposive Sampling (Nursalam, 2008). Variabel independen pada penelitian
ini adalah pemberian ekstrak bawang merah (allium ascalonicum), sedangkan variabel
dependen pada penelitian ini adalah  tingkat kadar gula pada mencit (mus musculus) yang
dijadikan hiperglikemia dengan induksi alloxan. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah lembar observasi (checklist) penilaian hasil penelitian tentang
parameter kadar glukosa darah mencit, sonde, spuit, blender, stoples tempat perendaman
ekstrak, timbangan, kapas, tabung reaksi, kandang mensit dan glucotest. Data yang
diperoleh dianalisis secara deskriptif setelah sebelumnya dilakukan uji statistik One Way-
Anova dan diteruskan dengan uji t-test guna mengetahui apakah ada perbedaan bermakna
pada setiap perlakuan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS 17.00 for
windows. True confidences uji ini adalah 95%, sehingga jika p <0,05 maka dapat
disimpulkan terdapat perbedaan bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kadar Glukosa darah mencit sebelum di berikan ekstrak bawang merah pada
mencit dengan induksi alloxan

Tabel 1 Rata-rata kadar glukosa darah puasa  mencit dengan induksi alloxan sebelum
diberikan ekstrak bawang merah

Mencit Kel A Kel B
Rata-rata 220,5 233,83

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebelum diberi ekstrak bawang merah kadar
glukosa darah pada mencit pada kelompok A rata-rata adalah 220,5 dan rata-rata pada
kelompok B adalah 233,833. Kelompok B memiliki nilai gula darah lebih tinggi dari
kelompok A.

Hiperglikemia merupakan keadaan peningkatan glukosa darah daripoada rentang
kadar puasa normal 80 – 90 mg / dl darah, atau rentang non puasa sekitar 140 – 160 mg
/100 ml darah. Hiperglikemia (kadar glukosa darah > 180 sampai 200 mg/dL) sering
disebabkan oleh defisiensi insulin, resistensi reseptor insulin atau pemberian glukosa yang
berlebihan. Stress periopeatif dapat meningkatkan glukosa darah baik itu dari stress
psikhologi preoperatif, stress anestesi dan stress pembedahan. Hiperglikemia itu sendiri
cukup untuk menyebabkan kerusakan otak, medulla spinalis dan ginjal karena iskhemia,
koma, melambatkan pengosongan lambung, melambatkan penyembuhan luka dan
kegagalan fungsi sel darah putih , dehidrasi seluler yang berhubungan dengan perubahan-
perubahan pada konsentrasi sodium juga hadir. Konsentrasi glukosa plasma  puasa lebih
dari 140 mg% maka glukosa akan  mulai tampak dalam urin. Apabila ambang batas ginjal
untuk glukosa (180 mg%) dilampaui maka terjadilah glukosuria yang akan menyebabkan
beban larutan osmolar yang besar pada kedua ginjal (lebih dari 2000 mosmol/hari),
menyebabkan kerusakan resorbsi tubulus ginjal terhadap air dan elektrolit, dan penyusutan
volume. Penurunan laju filtrasi glomerular yang sekunder terhadap penurunan volume
cairan ekstraseluler memperburuk retensi glukosa; fenomena ini berakibat pada
peningkatan yang hebat dari hiperglikemia, hiperosmolalitas dan dehidrasi.

Bahaya hiperglikemia dengan risiko penyakit metabolik karena dapat menyebabkan
kerusakan otak, medulla spinalis dan ginjal karena iskhemia, koma, melambatkan
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pengosongan lambung, melambatkan penyembuhan luka dan kegagalan fungsi sel darah
putih, dehidrasi seluler yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada konsentrasi
sodium juga timbul.

2. Kadar Glukosa darah mencit setelah di berikan ekstrak bawang merah pada
mencit dengan induksi alloxan

Tabel 2 Rata-rata penurunan kadar glukosa darah mencit dengan induksi alloxan setelah
diberikan ekstrak bawang merah

Mencit Kel A Kel B
Rata-rata hari
sembuh

214.17 101. 67

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa setelah diberikan ekstrak bawang merah
pada kelompok B rata-rata kadar glukosa darah lebih cepat turun dibandingkan dengan
proses penurunan kadar glukosa darah pada kelompok A.

Bawang merah (Allium ascalonicum) dikonsumsi secara luas sebagai bumbu masak
dan sebagai obat tradisional. Beberapa penelitian menyebutkan keberadaan senyawa
quercetin satu jenis flavonoid dari subkelas flavonol yang berpotensi sebagai agen
hipoglikemik melalui mekanisme penghambatan terhadap enzim alfa amilase yang
berperan dalam pemecahan karbohidrat. Diantara jenis flavonoid yang lain, quercetin
memiliki efek inhibisi enzim terbesar. In vitro, quercetin juga berpotensi sebagai inhibitor
transpor glukosa oleh intestinal glucose transporter GLUT2 dan GLUT5 yang
bertanggung jawab pada absorbsi glukosa di dalam usus halus.

Flavonoid yang terdapat dalam bawang merah adalah kuersetin (Quercetin) yang
merupakan salah satu zat aktif kelas flavonoid yang secara biologis amat kuat. Kuersetin
dipercaya  dapat  melindungi  tubuh  dari  beberapa  jenis  penyakit degeneratif  dengan
cara  mencegah  terjadinya  peroksidasi  lemak.  Struktur kuersetin pada C nomor 3,5,7,
dan C nomor 1’, 2’ terdapat gugus hidroksil. Ketika flavonol  kuersetin  bereaksi  dengan
radikal  bebas,  kuersetin  mendonorkan protonnya dan menjadi senyawa radikal, tetapi
elektron yang tidak berpasangan yang dihasilkan didelokalisasi oleh resonansi. Diketahui
pula bahwa flavonoid berperan besar melawan karsinogen dan menciptakan aktivitas anti
kanker.

Peran flavonoid terhadap diabetes tentunya sangat penting. Karena flavonoid
memiliki sifat antioksidan, sehingga dapat menghambat kerusakan sel-sel β pulau
Langerhans di pankreas secara terus menerus akibat penyuntikan alloxan. Kondisi tersebut
menyebabkan penurunan kadar glukosa darah mencit . salah satu senyawa flavonoid adalah
jenis Quercetin, bagian dari kelompok polifenol yang kandungannya terdapat pada
berbagai tumbuhan dan diketahui memiliki berbagai potensi yang berguna bagi kesehatan.
Penelitian yang telah  ada menunjukkan potensi quercetin sebagai agen hipoglikemik.
Quercetin merupakan inhibitor enzim α-amilase yang berfungsi dalam pemecahan
karbohidrat. Diantara jenis flavonol, subkelas dari flavonoid, quercetin memiliki potensi
inhibisi enzim paling kuat. Dengan adanya inhibisi pada enzim ini, proses pemecahan dan
absorbsi karbohidrat akan terganggu, sehingga kadar glukosa darah pada hiperglikemia
dapat diturunkan, sel β pulau-pulau Langerhans di pankreas akan beregenerasi dan
mensekresikan insulin kembali ke dalam darah. Selain itu, flavonoid juga diduga dapat
mengembalikan sensitifitas reseptor insulin pada sel. Hal tersebut dapat menggambarkan
hasil pengamatan terhadap penurunan kadar glukosa darah setelah diberikan ekstrak
bawang merah yang dapat membantu menyeimbangkan fungsi sei–sel tubuh sehingga
dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah pada tikus percobaan.
3. Pengaruh ekstrak bawang merah terhadap penurunan kadar glukosa darah

mencit dengan induksi alloxan
Berdasarkan tabel 3 dan 4 dari hasil penelitian yang diperoleh dan dianalisis dengan

Oneway ANOVA tingkat signifikansi (α) 0.029 lebih besar dari 0,05, dengan demikian Ha



Journals of Ners Community Vol 4 No 2 November 2013

200

diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan dari penurunan kadar glukosa darah
pada mencit sebelum dan sesudah perlakuan dengan ekstrak bawang merah.

Tabel 3 Pengaruh ekstrak bawang merah terhadap penurunan kadar gula darah mencit
dengan induksi alloxan
Sumber
Variasi

df Jumlah
Kuadrat
(JK)

Mean
Kuadrat
(MK)

F
hitung
(FH)

Sig Keputusan

Sebelum 1 1333.820 1333.820 3.050 0.029 Sig 0.029<
0,05
Ha
diterima

Sesudah 4 1749.013 473.253
Total 5 3082.833

Tabel 4 Pengaruh ekstrak bawang merah terhadap penurunan kadar gula darah mencit
dengan induksi alloxan berdasarkan uji t test

Distribusi data normal, maka uji hipotesis dilanjutkan dengan uji statistik
parametric Uji t test tidak berpasangan. Hasil dari uji statistic Uji t test tidak berpasangan
didapat nilai tidak signifikan (p>0,000) yang menunjukkan terdapat perbedaan bermakna
dalam hal kadar glukosa darah antar kelompok sebelum dan sesudah di beri ekstrak
bawang merah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nagwa M. Ammar dan Sahar Y. AI-Okbi
tentang perbandingan efek empat jenis flavonoid terhadap kadar glukosa darah tikus wistar
yang diinduksi aloksan, menunjukkan hasil bahwa quercetin memberikan efek
hipoglikemik paling signifikan dibandingkan ketiga jenis flavonoid yang lain, yaitu morin,
rutin dan quercetrin dengan kadar glukosa darah sebesar 0,534±0,077 mmol/L setelah
diberikan quercetin sebesar 200 mg/kgBB melalui sonde dengan kadar glukosa darah
sebelumnya adalah 3.839±0,376 mmol/L.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Razieh jalal et.all. membandingkan efek antara
pemberian ekstrak bawang merah dengan bawang putih dalam menurunkan kadar glukosa
darah pada tikus wistar yang diinduksi resisten insulin dengan pemberian larutan fruktosa.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bawang merah lebih efektif dalam
menurunkan kadar glukosa darah pada pemberian selama delapan minggu dengan dosis
sebesar 500 mg/kgBB yang diberikan secara intraperitoneal dengan rata-rata kadar glukosa
darahnya sebesar 147.14 ± 36.37 mg/dl dibandingkan dengan kadar glukosa darah setelah
diberikan ekstrak bawang putih (156.5±15.38 mg/dl) dari kadar glukosa darah tikus wistar
semula sebesar 166.92±14.26 mg/dl.

Penelitian ini, kelompok yang telah diinduksi hiperglikemia dengan pemberian
alloxan 0.5 ml 2 kali, dibagi menjadi dua kelompok. Pada kelompok pertama, tikus
percobaan diberikan aquadest sebanyak 2 ml/kgBB sebagai kontrol, kelompok kedua
diberikan ekstrak bawang merah sebanyak 2 ml/kgBB yang masing-masing pemberian
tersebut dilakukan setiap hari selama satu minggu. Ekstrak bawang merah didapatkan dari
hasil pencampuran bawang merah dengan aquadest dengan perbandingan setiap 150 gram
bawang merah, aquadest yang digunakan sebanyak 100 ml. Hasil yang diperoleh dari
perlakuan tersebut didapatkan adanya penurunan kadar glukosa darah setelah seminggu
percobaan. Hal tersebut dapat menggambarkan penurunan kadar glukosa darah pada
mencit dengan hiperglikemia. Ini berarti bahwa penggunaan ekstrak bawang merah  pada

Sumber Variasi
t Df

Sig. (2-
tailed)

Keputusan

sebelum - sesudah 10.99
5

5 .000 Sig 0.000<
0,05
Ha diterimakontrol_sebelum -

kontrol_sesudah
2.960 5 .032
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mencit dengan hiperglikemia dapat menurunkan kadar glukosa darah dan memiliki efek
hipoglikemik pada mencit dengan hiperglikemia terbukti.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Sebelum diberikan ekstrak bawang merah, rata-rata tingkat kadar glukosa pada mencit

adalah 233.83 mg / dl.
2. Sesudah diberikan ekstrak bawang merah, rata-rata tingkat kadar glukosa pada mencit

adalah 101. 67 mg / dl .
3. Berdasarkan hasil analisis terdapat perbedaan yang signifikan atau ada pengaruh

sebelum dan sesudah dilakukan pemberian ekstrak bawang merah pada kadar glukosa
pada mencit dengan hiperglikemia. Hal ini berarti penggunaan ekstrak bawang merah
pada mencit dengan hiperglikemia dapat menurunkan kadar glukosa darah dan terbukti
memiliki efek hipoglikemik.

Saran

1. Ekstrak bawang merah dapat menjadi alternatif lain dalam pengobatan hiperglikemia.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang penurunan kadar glukosa darah dengan

variable yang berbeda dari ekstrak bawang merah.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bukti efektivitas jangka panjang

terapi dari bawang merah, terutama pada sampel dengan diabetes melitus serta
penelitian mengenai kemungkinan adanya kandungan senyawa lain dalam bawang
merah yang berpotensi sebagai agen hipoglikemik. Sehingga diharapkan bawang
merah (Allium ascalonicum) dapat menjadi salah satu pilihan terapi dalam mengontrol
kadar glukosa darah pada diabetes melitus sebagai suatu penyakit yang menjadi salah
satu masalah kesehatan serius di Indonesia
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