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ABSTRAK

Daun salam mengandung flavonoid yang diyakini menurunkan kadar asam urat
dalam darah. Flavonoid dapat menghambat aksi dari enzim xanthine oxidase sehingga
pembentukan asam urat terhambat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
pengaruh rebusan daun salam untuk menurunkan kadar asam urat pada pasien Gout.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tebel RT 05 dan RT 07 RW 03 di Gedangan,
Sidoarjo. Sampling menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan
adalah 32 orang yang menderita penyakit asam urat atau gout. Variabel independen adalah
pemberian rebusan daun salam, variabel dependen adalah penurunan kadar asam urat pada
penderita gout. Penelitian ini menggunakan pengambilan data sebelum dan sesudah
pengamatan dan analisis menggunakan Wilcoxon signed rank test tingkat <0,05.

Hasil uji statistik Wilcoxon menunjukkan bahwa rebusan daun salam dapat
menurunkan kadar asam urat dalam darah manusia dengan nilai signifikansi (2-tailed)
diperoleh p = 0,000.

Rebusan daun salam dapat menjadi pengobatan herbal alternatif untuk penyakit
asam urat, dari hasil penelitian ini menunjukkan orang dengan penyakit asam urat di desa
Tebel RT 05 dan RT 07 RW 03 Gedangan, Sidoarjo yang telah mengkonsumsi rebusan
daun salam mengalami penurunan kadar asam urat.

Kata kunci: Rebusan daun Salam, Asam Urat

ABSTRACT

The Bay leaf containing flavonoids is believed to reduce levels of uric acid in the
blood. Flavonoids can inhibit the action of the enzyme xanthine oxidase so that uric acid
formation is inhibited. This research objectives to analyze effect of bay leaf’s stew to
decrease the uric acid levels in Gout patients.

This research was done at Tebel’s village RT 05 and RT 07 RW 03 in Gedangan,
Sidoarjo. Sampling used a purposive sampling method. The sample which used is 32
people who suffer uric acid disease or gout. Independent variable was the provision of bay
leaf stew, the dependent variable was the decrease in uric acid levels in gout sufferers.
This study used data retrieval before and after observation and analysis used the Wilcoxon
signed rank test levels <0.05.

From Wilcoxon test statistic showed that the bay leaf’s stew can decreased the uric
acid levels in human’s blood with a significance value (2-tailed) obtained p= 0.000.

The bay leaf’s stew can be alternative herbal treatment for uric acid disease, from
the results of this study showed people with uric acid disease in Tebel’s village RT 05 and
RT 07 RW 03 Gedangan, Sidoarjo who have given bay leaf’s stew the levels of uric acid
was decreased.
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PENDAHULUAN

Asam urat (Gout) adalah produk akhir dari metabolisme purin yang dapat mengendap
dalam jaringan dan bisa menyebabkan peradangan yang dikenal dengan gout (Walker dan
Edward,2003). Daun salam atau Eugenia polyantha dikenal masyarakat Indonesia sebagai
bumbu masak karena memiliki keharuman khas yang bisa menambah kelezatan masakan.
Daun salam mempunyai rasa yang kelat dan bersifat astringent. Pengobatan asam urat
menggunakan daun salam paling banyak digunakan, tetapi akar, kulit, dan buahnya juga
berkhasiat sebagai obat. Pengobatan secara tradisional menggunakan daun salam untuk
mengobati asam urat, kolesterol tinggi, kencing manis, hipertensi, gastritis, dan diare
(Wijayakusuma, 2002). Eugenia polyantha mengandung tanin, minyak atsiri, seskuiterpen,
triterpenoid, fenol, steroid, sitral, lakton, saponin, dan karbohidrat (Sudarsono et al., 2002).
Selain  itu  daun  salam  juga mengandung beberapa vitamin, di antaranya vitamin C, vitamin
A, Thiamin, Riboflavin, Niacin, vitamin B6, vitamin B12, dan folat. Bahkan mineral seperti
selenium terdapat di dalam kandungan daun salam. Dengan berbagai kandungan zat yang
terdapat pada Eugenia polyantha, diharapkan tanaman ini dapat berfungsi menurunkan kadar
asam urat. Pengobatan asam urat dapat dilakukan dengan jalan menghambat sintetis
xanthine oxydase sehingga hipoxanhtin dan xanthine diekskresi lebih banyak dalam urin
dan kadar asam urat dalam darah serta urin menurun (Mutschler, 1991). Salah satu
tanaman potensial yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan asam urat
adalah daun salam. Penelitian sebelumnya sudah pernah di teliti pada hewan terbukti
bahwa rebusan daun salam dapat menurunkan kadar asam urat. Di Desa Tebel RT 05 dan
RT 07 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pemberian rebusan daun salam sudah
pernah digunakan sebagai pengobatan asam urat tetapi belum optimal sehingga
pengaruhnya terhadap penurunan kadar asam urat belum dapat dijelaskan.

Kadar asam urat sangat erat kaitannya dengan pola hidup yang dijalani, pola
konsumsi makanan yang salah, serta penyalahgunaan alkohol yang terjadi di masyarakat
secara meluas (Simon et al., 2001). Dari waktu ke waktu jumlah penderita asam urat
cenderung meningkat. Menurut WHO penyakit asam urat atau dengan nama lain gout
penyakit asam urat sering terkena pada laki-laki 7% dan 2% pada wanita. Prevalensi gout
di Amerika Serikat 2,6% dalam 1000 kasus, dan 10% kasus gout terjadi pada hiperurisemia
sekunder (Walker dan Edward, 2003). Asam urat atau artritis gout lebih sering menyerang
laki-laki terutama yang berumur di atas 40 tahun ke atas maka asam urat aka menumpuk
(Sulaksana dkk., 2004), karena umumnya laki-laki sudah mempunyai kadar asam urat yang
tinggi dalam darahnya, sedangkan kadar asam urat pada wanita umumnya rendah dan baru
meningkat tajam setelah menopause (Wijayakusuma, 2005). Penelitian lain menyatakan
infusa daun salam (Syzygium polyantha Wight) mempunyai aktivitas menurunkan kadar
asam urat darah pada mencit putih jantan yang diinduksi dengan potasium oxonat dosis
300 mg/kgBB (Priyoherianto, 2005). Infusa daun salam dosis 1,25g/kgBB, 2,5 g/kgBB dan
5,0 g/kgBB mampu menurunkan kadar asam urat darah mencit jantan berturut-turut
sebesar 54,30%, 76,22% dan 76,54%. Kemungkinan kandungan flavonoid dari daun salam
dapat menurunkan kadar asam urat dalam serum darah mencit, karena flavonoid
mempunyai aktifitas sebagai antioksidan yang dapat menghambat kerja enzim xantin
oksidase sehingga pembentukan asam urat terhambat (Ariyanti, 2003). Berdasarkan data
dari Rumah Sakit Umum Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo menunjukkan terjadi kenaikan
penderita sekitar 9 orang dari tahun 1993 sampai 1994 dan sekitar 19 orang dari 1994
sampai 1995 (Utami, 2003). Pada tahun 2007, menurut data pasien yang berobat di klinik
RS Cipto  Mangun  Kusumo  (RSCM)  Jakarta,  penderita  asam  urat  sekitar 7%  dari
keseluruhan pasien yang menderita penyakit rematik (Anonim , 2010). Desa Tebel Kecamatan
Gedangan Kabupaten Sidoarjo RT-05 48 KK (Kepala Keluarga) dan RT-07 42 KK
(Kepala Keluarga) total Kepala Keluarga RT-05 dan RT-07 90 KK (Kepala Keluarga)
yang terkena asam urat 38% (35 orang) dan rata-rata umur 40-50 tahun. Kelebihan asam
urat dalam darah ini menjadi masalah yang cukup serius. Kadar asam urat darah yang
berlebihan bisa menyebabkan timbulnya suatu penyakit yang disebut dengan artritis gout.
Penyakit ini memang tidak mematikan, namun menyebabkan nyeri luar biasa serta
menurunkan kualitas hidup (Chairul, 2001).
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Gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan meningkatnya produksi asam
urat atau bisa juga diakibatkan karena berkurangnya pengeluaran asam urat dari tubuh.
Penyakit gout sekunder disebabkan antara lain karena meningkatnya produksi asam urat
karena nutrisi, yaitu mengkonsumsi makanan dengan kadar purin yang tinggi. Purin
adalah salah satu senyawa basa organik yang menyusun asam nukleat (asam inti dari sel)
dan termasuk dalam kelompok asam amino, unsur pembentuk protein. Produksi asam urat
meningkat juga bisa karena penyakit darah (penyakit sumsum tulang, polisitemia), obat-
obatan (alkohol, obat-obat kanker, vitamin B12). Penyebab lainnya adalah obesitas
(kegemukan), penyakit kulit (psoriasis), kadar trigliserida yang tinggi. Pada penderita
diabetes yang tidak terkontrol dengan baik biasanya terdapat kadar benda-benda keton
(hasil buangan metabolisme lemak) yang meninggi. Benda-benda keton yang meninggi
akan menyebabkan asam urat juga ikut meninggi. Setiap orang dapat terkena penyakit
asam urat. Karena itu, kita perlu mewaspadai gejala-gejalanya. Artritis gout yang akut
disebabkan oleh reaksi radang jaringan terhadap pembentukan kristal urat. Pada penelitian
sebelumnya dengan menggunakan fraksi air ekstrak etanol daun salam dosis dosis 210
mg/kg BB dan 420 mg/kg BB (Utami, 2008), infusa daun salam dosis 2,5 g/kg BB
(Ariyanti, 2007) memiliki efek penurunan kadar asam urat yang setara dengan allopurinol 10
mg/kg BB. Selain  itu  pengobatan  asam  urat  dapat dilakukan  dengan meningkatkan
ekskresi asam urat melalui kemih atau dengan konversi xanthine dan hipoxanthin
menjadi  asam  urat (Katzung  dan  Trevor, 1994). Jadi  pada  kondisi  tunggal,  esktrak
daun  salam telah terbukti mempunyai efek yang cukup potensial dalam pengobatan asam
urat, secara umum  ekstrak daun salam tersebut bekerja dengan jalan menghambat sintetis
xanthine  oxydase melalui  oleh  senyawa  flavonoid  (Cos et  al.,  1998), selain itu
ekstrak-ekstrak  tersebut  juga  mempunyai  efek  yang  lain yaitu:  efek  antioksidan  pada
ekstrak daun salam (Indrayana, 2008). Namun sampai saat ini apakah daun salam mampu
memberikan hasil yang potensial dalam pengobatan asam urat sehingga didapatkan
gambaran efek antihiperurisemia yang potensial dan efek bermanfaat lain untuk pengobatan
asam urat belum dapat dijelaskan.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Pre Eksperimental dengan
rancangan One Group Pre test-Post test design, yang dilakukan di Desa Tebel RT 05 dan
RT 07 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada bulan Februari-Maret 2012.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita asam urat di Desa Tebel RT 05 dan
RT 07 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 35 orang. Teknik sampling
yang digunakan adalah Purposive Sampling, Jadi besar sampel yang digunakan dalam
penelitian sebanyak 32 orang. Variabel independen pada penelitian ini adalah pemberian
rebusan daun salam. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah penurunan
kadar asam urat pada penderita asam urat.

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah pada variabel dependen
menggunakan lembar observasi dan Uric Acid meter serta pada variabel independen
menggunakan SOP: rebusan daun salam yang dimodifikasi oleh peneliti (Vitahealth,
2006). Data-data yang sudah berbentuk ordinal tersebut diolah dan dianalisis dengan
menggunakan uji statistik Wilcoxon Sign Rank untuk mengetahui perbedaan variabel
dependen sebelum dan setelah perlakuan dengan tingkat kemaknaan p<0,05.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kadar Asam Urat Sebelum Diberikan Rebusan Daun Salam

Tabel 1 Kadar Asam urat pada Penderita Gout Sebelum diberikan Rebusan Daun Salam
di Desa Tebel RT 05 dan RT 07 RW 05 Gedangan-Sidoarjo, Maret 2012.

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum diberi rebusan daun salam didapatkan
hasil seluruhnya yang mengalami asam urat 32 responden (100%). Asam urat umum
terjadi di karenakan karena pola hidup yang kurang dijaga, Menurut WHO penyakit asam
urat atau dengan nama lain gout penyakit asam urat sering terkena pada laki-laki 7% dan
2% pada wanita. Prevalensi gout di Amerika Serikat 2,6% dalam 1000 kasus, dan 10% kasus
gout terjadi pada hiperurisemia sekunder (Walker dan Edward, 2003). Asam urat atau
artritis gout lebih sering menyerang laki-laki terutama yang berumur di atas 40 tahun ke
atas maka asam urat akan menumpuk (Sulaksana dkk., 2004), karena umumnya laki-laki
sudah mempunyai kadar asam urat yang tinggi dalam darahnya, sedangkan kadar asam urat
pada wanita umumnya rendah dan baru meningkat tajam setelah menopause (Wijayakusuma,
2005).

Produk akhir dari metabolisme purin ini dapat mengendap dalam jaringan dan bisa
menyebabkan peradangan yang dikenal dengan (gout) (Walker dan Edward,2003).
Konsentrasi  asam  urat  dalam  plasma  tergantung  pada  keseimbangan  antara sintesis
purin  dan  digestinya,  serta  eliminasi  asam  urat  melalui  ginjal  dan intestinum
(Davidson, 1999).

Penyakit ini cenderung dialami pria, mengingat perempuan mempunyai hormon
estrogen yang ikut membantu pembuangan asam urat melalui urin. Sementara pada pria,
asam uratnya cenderung lebih tinggi daripada perempuan karena tidak memiliki hormon
estrogen tersebut. Selama seorang perempuan mempunyai hormon estrogen, pembuangan
asam uratnya ikut terkontrol. Ketika sudah tidak mempunyai estrogen, seperti pada saat
menopause, wanita baru mempunyai potensi asam urat yang lebih besar (Messwati, 2002).

Berdasarkan hasil penelitian, responden sebagian besar berjenis kelamin laki – laki
sebanyak 23 orang (69%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada laki-laki sangat mudah
terserang penyakit ini dibandingkan dengan wanita, hal ini tidak lain disebabkan oleh tingkat
kadar hormon estrogen yang terdapat dalam tubuh yang cenderung banyak dimiliki oleh
wanita. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa wanita juga dapat terserang penyakit asam
urat pada saat menopause, karena saat menopause kadar hormon estrogen menurun. Hal ini
yang menjadikan asam urat cenderung dimiliki oleh sesorang yang telah berusia lanjut. Disaat
usia sudah mulai menua, organ tubuh  mengalami penurunan fungsi sehingga tidak dapat
memproduksi hormon estrogen dengan  baik.

gaya hidup yang kurang baik dapat memperburuk kejadian asam urat dikarenakan. Hal
ini dapat dilihat dari sebagian besar responden didominasi oleh lulusan SMA sebanyak 15
orang (50%), SMP sebanyak 8 orang (23%), dan SD sebanyak 6 orang (19%). Hasil penelitian
menunjukkan tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap penyakit asam urat. Minimnya
tingkat pengetahuan tentang makanan yang dapat menimbulkan asam urat dan cara mencegah
dan mengatasi penyakit asam urat. Faktor kegemukan pun berperan sebagai penyebab penyakit
asam urat. Kegemukan dapat menghambat pengeluaran asam urat yang akhirnya menimbulkan
penumpukan didalam tubuh. Hal ini dilihat pada faktor pekerjaan yang didominasi oleh PNS
sebanyak 19 orang (56%) yang telah purna. Pekerjaan yang ringan dengan pengaturan pola
makan yang tidak terkontrol serta minimnya waktu olah raga dapat memicu kegemukan yang
dapat menyebabkan asam urat.

NO Kadar Asam Urat Frekuensi Prosentase %

1 Kadar Asam urat dalam batas normal 0 0

2 Kadar Asam urat di atas batas normal 32 100

Jumlah 32 100
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Hal tersebut dapat dijadikan gambaran tentang bahaya asam urat dengan faktor-faktor
yang mempengaruhi sesorang bisa terkena asam urat khusunya pada laki-laki yang sudah
lansia dan wanita yang sudah mengalami menopause yang disebabkan oleh menurunnya kadar
hormon estrogen karena lanjut usia dan pola hidup yang kurang baik serta kurangnya
kesadaran tentang bahaya asam urat.

2. Kadar Asam Urat Sesudah Diberikan Rebusan Daun Salam pada Penderita Gout

Tabel 2 Kadar Asam Urat Pada Penderita Gout Sesudah diberikan Rebusan Daun Salam
di Desa Tebel RT 05 dan RT 07 RW 05 Gedangan-Sidoarjo, Maret 2012.

Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa dari 32 responden sesudah diberi rebusan daun salam
didapatkan hasil sebagian besar mengalami  kadar asam urat di atas batas normal 24 orang
(89%) dan sebagian kecil mengalami kadar asam urat dalam batas normal 8 orang (11%).
Kandungan kimia dari daun salam belum diketahui secara pasti. Akan tetapi menurut
literatur yang diperoleh menyebutkan bahwa dalam salam terdapat senyawa alam saponin,
triterpen, flavonoid, polifenol, alkoloid, tanin dan minyak atsiri (Sudarsono dkk., 2002).
Menurut Paul Cos dkk dari Department of Pharmaceutical Sciences,University of Antwerp,
Belgia, beberapa senyawa flavonoida bersifat antioksidan yang dapat menghambat kerja
ensim xathin oxidase dan reaksi superoksida, sehingga pembentukan asam urat jadi
terhambat atau berkurang.

Mekanisme yang mengontrol metabolisme pembentukan asam urat berlangsung di
hati yang dipengaruhi oleh enzim xathine oxidase. Asam urat sendiri tidak berbahaya,
karena asam urat dapat disekresikan dari tubuh. Proses sekresi melibatkan ginjal dan usus.
Pada ginjal asam urat disaring tidak semuanya dikeluarkan. Proses penyaringan ini
bertujuan untuk menyeimbangkan kadar asam urat dalam tubuh. Asam urat disimpan
dalam jaringan kulit, persendian dan ginjal. Perubahan dimana senyawa asam urat menjadi
monosodium urat terjadi bila tubuh tidak mampu menetralisir penumpukan asam urat.

Senyawa flavonoid yang terkandung pada daun salam berperan menghambat kinerja
enzim xathine oxidase, kemampuan flavonoid dalam menghambat aktivitas xanthine
oxidase sangat terkait dengan strukturnya. Struktur flavonoid secara umum terdiri dari tiga
cincin benzena. Di mana atom C pada struktur tersebut mempunyai ikatan rangkap.  Di
mana struktur dengan mudah mengikat enzim Xathine Oxidase sehingga pembentukn
xathine berkurang dan produksi asam urat pun berkurang.

Hal tersebut menggambarkan hasil pengamatan terhadap penderita asam urat setelah
diberikan rebusan daun salam yang dapat membantu menurunkan produksi xathine yang
merupakan zat awal dalam pembentukan asam urat sehingga dapat menurunkan kadar
asam urat dalam darah. Seperti yang ditunjukan pada tabel 2, rebusan daun salam dapat
menurunkan kadar asam urat, karena tingkat penurunan dapat mencapai batas normal.

NO Kadar Asam Urat Frekuensi Prosentase %

1 Kadar Asam urat dalam batas normal 8 11

2 Kadar Asam urat di atas batas normal 24 89

Jumlah 32 100
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3. Pengaruh Rebusan daun Salam terhadap Penurunan Kadar Asam Urat  pada
Penderita Gout

Tabel 3 Pengaruh Pemberian Rebusan Daun Salam terhadap Penurunan Kadar Asam
Urat di Desa Tebel RT 05 dan RT 07 RW 05 Gedangan Kota Sidoarjo, Maret
2012.

Katagori
Kadar Asam urat

Sebelum pemberian rebusan
daun salam

Sesudah pemberian rebusan
daun salam

X X1 = 12.10 . X2 = 11.70
SD 1.02122 1.06856

Wilcoxon test nilai sig (2-tailed) = 0,000

Tabel di atas berdasarkan hasil analisis statistik Uji Wilcoxon Signed Rank Test
pada pengetahuan didapatkan p=0.001 yang berarti ada pengaruh rebusan daun salam
terhadap pada pasien asam urat. Nilai rerata sebelum diberikan rebusan daun salam adalah
X1 = 12,10 dan nilai standart deviasinya 1.02122 sedangkan nilai rerata setelah diberikan
rebusan daun salam adalah X2 = 11.70 dan nilai standart deviasinya 1.06856 hasil uji
stastistik menggunakan Wilcoxon menunjukkan nilai sig (2- tailed) adalah p = 0,000,
berarti p< 0,05 maka H1 diteriima artinya ada pengaruh rebusan daun salam pada penderita
asam urat.

Hasil penelitian dengan uji statistik Wilcoxon signed rank test pada tabel 2
menunjukan adanya pengaruh pemberian terapi rebusan daun salam terhadap penurunan
kadar asam urat dalam darah dimana sebagian besar responden mengalami penurunan
kadar asam urat sehingga kadar asam uratnya dalam batas normal yaitu 8 orang (11%)
yang ditunjukan dari hasil uji statistik dengan nilai signifikan (α hitung) sebesar (p: 0,000).
Angka ini jika dibandingkan dengan signifikasi atau pemaknaan yang ditentukan nilainya
jauh lebih kecil. Dengan demikian dapat dikatan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan
atau ada pengaruh sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan tentang asam urat
pada penderita asam urat di Desa Tebel RT. 05 dan RT. 07 RW. 03 kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian yang tertera pada
tabel 1 yang menunjukan terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan.

Flavonoid yang terkandung pada daun salam dapat mengikat senyawa enzim
Xathine Oxidase sehingga dapat menurunkan pembentukan Xathine yang dapat
membentuk asam urat. Struktur Flavonoid yang mempunyai ikatan rangkap dapat dengan
mudah mengikat senyawa enzim Xathine Oxidase sehingga dalam metabolisme
pembentukan asam urat  produksi Xathine dapat di kontrol. Hal ini berpengaruh dalam
kadar asam urat dalam darah yang dapat berangsur-angsur menurun.

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, 32 responden terdapat 5 responden (16%)
menujukan penurunanan kadar asam urat yang lebih baik, ini dikarenakan perempuan lebih
dapat mengatur pola hidup dan disiplin menjalakan terapi. Karakteristik umur 45 – 55
tahun sebanyak 15 responden (47%) lebih banyak menderita asam urat, hal ini dikarenakan
diumur ini rentan fungsi tubuh mulai menurun sehingga produksi hormon estrogen pun
berkurang sehingga mudah terserang asam urat.

Hal tersebut dapat dijadikan gambaran bahwa penderita asam urat akan mengalami
penurunan kadar asam urat. Ini berarti penggunaan terapi rebusan daun salam pada
penderita asam urat di Desa Tebel RT. 05 dan RT. 07 RW. 03 Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo berpengaruh dalam penurunan kadar asam urat karena rebusan daun
salam dapat menyeimbangkan enzim Xathine Oxidase sehingga metabolism purin
terkontrol dan produksi asam urat menurun. Namun terapi rebusan daun salam ini tidak
dapat menurunkan secara drastik penurunan asam urat. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak
24 orang (89%) kadar asam urat masih diatas batas normal walaupun sudah mengalami
penurunan kadar asam urat, hal ini desebabkan oleh kondisi tingginya kadar asam urat
yang terkadung dalam darah dan pola hidup tidak sehat yang dijalani, serta usia yang
menjadi kendala karena penurun hormone estrogen yang tidak dapat dicegah.
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Sebelum diberikan rebusan daun salam, kadar asam urat pada penderita di Desa Tebel
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo seluruhnya mengalami kadar asam urat di
atas batas normal.

2. Sesudah diberikan rebusan daun salam, kadar asam urat Desa Tebel Kecamatan
Gedangan Kabupaten Sidoarjo adalah didapatkan hasil sesudah diberi rebusan daun
salam didapatkan hasil sebagian besar mengalami  kadar asam urat di atas batas normal
dan sebagian kecil mengalami kadar asam urat dalam batas normal.

3. Penderita gout yang mengkonsumsi rebusan daun salam penurunan kadar asam urat.

Saran

1. Sebagai alternatif pengobatan alami atau herbal yaitu kegunaan daun salam untuk
penyembuhan asam urat.

2. Peneliti selanjutya perlu menambahakan hari pemberian, menghomogenkan responden
dan menambah kelompok kontrol.
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ABSTRAK

Stres adalah sesuatu yang menciptakan dari perubahan yang mengganggu
keseimbangan steady state dan perlu untuk mendapatkan lebih dengan. Proses perubahan
pada orang-orang tua adalah semua tentang perubahan pada aspek fisik, aspek psikologis,
dan aspek sosial. Proses ini membuat pengaruh timbal balik dan menciptakan kondisi yang
potensial untuk stres. Jika orang-orang tua diberi pendidikan kesehatan mental, untuk efek
mereka akan kebal dari stres itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan mental terhadap tingkat kekebalan stres pada
orang-orang tua.

Desain penelitian menggunakan metode Pre Eksperimental dengan One-Group Pre
Test-Post-test, dengan responden 31 sampel yang diambil menggunakan teknik Purposive
Sampling. Data dianalisis dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Uji dengan tingkat
nilai ρ = 0,000. Ada pengaruh yang signifikan pendidikan kesehatan mental terhadap
tingkat kekebalan stres pada orang tua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekebalan stres pada lansia sebelum
pendidikan kesehatan mental diberikan mencapai 77,41% dari responden yang tidak
memiliki kekebalan terhadap stres, dan 22,58% responden memiliki kekurangan kekebalan
tubuh terhadap stres. Tingkat kekebalan stres pada orang-orang tua setelah pendidikan
kesehatan mental diberikan menjadi 9,68% dari responden yang tidak memiliki kekebalan
terhadap stres, 87,10% responden memiliki kekurangan kekebalan terhadap stres, dan 6,
45% dari responden memiliki kekebalan terhadap stres.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa pendidikan kesehatan mental yang
mempengaruhi tingkat kekebalan stres pada orang tua.

Kata kunci: Pendidikan Kesehatan Mental, Gelar kekebalan Stres, Lansia.

ABSTRACT

Stress is something that create from change that interfere the balancing of steady state
and need to get over with. This changing process on the old people is all about the change
on physical aspect, psychological aspect, and social aspect. These process create a
reciprocal influence and create potential condition for stress. If those old people given a
mental health education, for the effect they will immune from the stress itself. The objective
of this study was to explain the effect of mental health education towards the immune
degree of stress on the old people.

The research design was used Pre Experimental method with the One-Group Pre
Test-Post Test Design, with 31 sample respondent which are taken by Purposive Sampling.
Data were analyzed by using Wilcoxon Signed Ranks Test with value level  ρ = 0,000.
There is a significant effect of mental health education towards the immune degree of
stress on the elderly.

The immune degree of stress on the old people before the mental health education was
given reached 77,41 % of respondent who don’t have the immune towards stress, and
22,58 % of respondent have a lack of immune towards stress. The immune degree of stress
on the old people after the mental health education was given becoming 9,68 % of
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respondent who don’t have the immunity towards stress, 87,10 % of respondent have a
lack of immunity towards stress, and 6,45 % of respondent have the immunity towards
stress.

Based on the result from this research that the mental health education affecting the
immune degree of stress on the elderly.

Keywords: Mental Health Education, Immune Degree of Stress, Elderly.

PENDAHULUAN

Proses menua merupakan proses perubahan aspek fisik, psikologis dan sosial, yang
mempunyai pengaruh timbal balik dan mempunyai potensi menimbulkan stres (Untoro
dkk, 2000). Menurut teori imunitas dari Philips, proses menua menyebabkan terjadinya
perubahan limfosit-T, yang akhirnya menyebabkan seseorang lebih rentan terhadap
penyakit. Dari penjelasan tersebut lansia cenderung mengalami gangguan fisik, psikologis
dan sosial, sehingga tingkat kecenderungan mengalami stres lebih tinggi. Dari studi Bank
Dunia tahun 1995 di beberapa negara menunjukkan bahwa hari produktif yang hilang atau
Dissability Ajusted Life Years (DALY’s) sebesar 8,1 % dari Global Burden of Disease
disebabkan oleh masalah kesehatan jiwa. Prevalensi usia 60 tahun atau lebih yang
mengalami kepikunan (demensia) dan neurosa. Data hasil survei yang dilakukan peneliti di
Posyandu lansia daerah Kramat didapatkan lansia usia 55 – 70 tahun mengalami stres, hal
ini disebabkan di wilayah tersebut belum pernah dilakukan pendidikan kesehatan tentang
kesehatan jiwa.

Jumlah lanjut usia pada tahun 2000 meningkat menjadi 9,99% dari seluruh penduduk
Indonesia dengan umur harapan hidup 65-70 tahun, sedangkan jumlah penduduk Jawa
Timur tahun 2002 sebanyak 35,3 juta orang terdapat lansia diatas 65 tahun 2,1 juta (6,0%)
(Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, 2002). Di Kabupaten Gresik pada tahun 2007
jumlah lansia sebanyak 94.123 orang dan pra lansia sebanyak 154.344 orang. Di
Kabupaten Gresik pada tahun 2006 jumlah kasus psikosa pada lansia sebesar 54 orang,
neurosa sebesar 5.147 orang dari jumlah penduduk. (Sedangkan di Posyandu lansia Kramat
Inggil wilayah puskesmas Alun-Alun Gresik jumlah lansia sebanyak 60 orang, dan jumlah
lansia yang mengalami stres sebesar 72%). Dampak stres terhadap individu dapat
berpengaruh terhadap keadaan jasmani dan kejiwaan. Pada tahap yang lebih berat dan
berlangsung lama, stres dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, asma, serangan jantung,
stroke dan gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang sering ditemukan adalah gangguan cemas
(anxietas), depresi, keluhan fisik yang beragam, gangguan psikotik dan dementia (Depkes
RI, 2005).

Perubahan pada lansia antara lain adalah perubahan nilai budaya, perubahan sistem
kemasyarakatan, pekerjaan serta akibat ketegangan antara idealisme dan realita merupakan
faktor-faktor yang mempengaruhi stres (Suliswati, et al 2005). Stres yang berkepanjangan
pada individu dapat memberi dampak negatif bila tidak dikontrol. Menurut Committee
President on Health education (1977) yang dikutip Suliha (2002), pendidikan kesehatan
adalah proses yang menjembatani kesenjangan antara informasi kesehatan dan praktek
kesehatan, yang memotivasi seseorang untuk memperoleh informasi dan berbuat sesuatu
sehingga dapat menjaga dirinya menjadi lebih sehat dengan menghindari kebiasaan yang
buruk dan membentuk kebiasaan yang menguntungkan kesehatan. Pengetahuan merupakan
stimulus untuk melakukan perubahan terhadap individu dalam melakukan adaptasi
terhadap stres. Adaptasi sebagai suatu bentuk respons yang sehat terhadap stres (Suliswati
et al, 2002). Roy (1976) mendefinisikan respons yang adaptif sebagai suatu tingkah laku
yang memelihara integritas individu. Adaptasi dipandang sebagai suatu yang positif dan
ada korelasi dengan respons yang sehat.

Kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari stres, masalahnya adalah
bagaimana hidup beradaptasi dengan stres tanpa harus mengalami distres (Hawari, 2001).
Maka perlu upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap stres. Dengan dilakukan
pendidikan kesehatan jiwa diharapkan mampu sebagai stimulus dalam meningkatan tingkat
kekebalan stres lansia. Melihat fenomena diatas dimana di daerah tersebut belum pernah
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dilakukan pendidikan kesehatan jiwa tentang kekebalan stres pada lansia, maka intervensi
utama yang diperlukan oleh lansia salah satunya yaitu dengan memberikan pendidikan
kesehatan terhadap tingkat kekebalan stres. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas
peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh pendidikan kesehatan jiwa terhadap tingkat
kekebalan stres pada lansia. Diharapkan dengan dilakukan pendidikan kesehatan jiwa
kepada lansia dapat menurunkan stres.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Pre Eksperimental dengan rancangan
One-Group Pra Test-Post Test Design. Populasi dalam penelitian ini adalah para lansia
yang mengikuti Posyandu lansia Kramat Inggil wilayah kerja Puskesmas Alun-Alun,
Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik berjumlah 34 lansia. Sampel yang dipakai adalah
lansia yang telah memenuhi kriteria inklusi dengan besar sampel berdasarkan perhitungan
adalah 34 lansia.

Variabel independen penelitian ini adalah pendidikan kesehatan jiwa sedangkan
variabel dependen adalah tingkat kekebalan stres pada lansia. Instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kuesioner untuk tingkat kekebalan stres pada lansia yang
mengacu pada teori Alat Ukur Kekebalan Stres skala Miller & Smith (Hidayat, 2007).
Setelah data tersebut terkumpul kemudian dikelompokkan, tabulasi data dan analisis data
dengan menggunakan uji statistik dari Wilcoxon Sign Rank Test.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kekebalan Stres Sebelum Dilakukan Pendidikan Kesehatan Jiwa

Tingkat kekebalan Jumlah Persentase
Kebal 0 0%

Kurang kebal 7 22,58%
Tidak kebal 24 77,41%

Total 31 100%

Tabel 1 Tingkat kekebalan stres pada lansia sebelum dilakukan pendidikan kesehatan
jiwa pada tanggal 26 November 2007 – 6 Januari 2008.

Tingkat kekebalan stres sebelum dilakukan pendidikan kesehatan jiwa mayoritas
responden tidak kebal dengan jumlah responden 24 orang (77,41%) dan yang kebal
terhadap stres 0%.

2. Tingkat Kekebalan Stres Sesudah Dilakukan Pendidikan Kesehatan Jiwa

Tingkat kekebalan Jumlah Persentase
Kebal 2 6,45%

Kurang kebal 26 87,10%
Tidak kebal 3 9,68%

Total 31 100%

Tabel 2 Tingkat kekebalan stres sesudah dilakukan pendidikan kesehatan jiwa pada
tanggal 26 November 2007 – 6 Januari 2008.

Tingkat kekebalan stres sesudah dilakukan pendidikan kesehatan jiwa dari 31
responden yang kebal terhadap stres sebesar 2 orang (6,45%), kurang kebal terdadap stres
sebesar 26 orang (87,10%).
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3. Hubungan Antar Variabel
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Pengaruh Tingkat Kekebalan Stres sebelum dan
sesudah dilakukan Pendidikan Kesehatan Jiwa

Sebelum Sesudah

Gambar 3 Pengaruh tingkat kekebalan stres sebelum dan sesudah dilakukan
pendidikan kesehatan jiwa.

Hasil kuesioner dari 31 responden secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang
signifikan yaitu bila sebelum dilakukan pendidikan kesehatan jiwa sebagian responden
tidak kebal terhadap stres sebanyak 77,41 % sesudah dilakukan pendidikan kesehatan jiwa
mengalami penurunan menjadi 6,45 %, sedangkan lansia yang kurang kebal terhadap stres
sebelum dilakukan pendidikan kesehatan jiwa sebanyak 22,58 % sesudah dilakukan
pendidikan kesehatan jiwa mengalami perbaikan menjadi 87,10 %.

Berdasarkan hasil analisis dengan uji statistik Wilcoxon Signed Ranks Test didapatkan
hasil ρ=0,000 yang berarti ada pengaruh antara pendidikan kesehatan jiwa pada tingkat
kekebalan stres pada lansia di Posyandu Lansia Kramat Inggil Puskesmas Alun-Alun
Kabupaten Gresik. Hal ini memang dapat dibuktikan dengan hasil penelitian yang tertera
pada tabel dan gambar grafik 3 yang menunjukkan terdapat perbedaan antara sebelum dan
sesudah dilakukan perlakuan sekaligus membuktikan bahwa pengetahuan merupakan
domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior)
(Notoatmodjo, 2003). Menurut Committee President on Health education yang dikutip
oleh Suliha (2002), pendidikan kesehatan adalah proses yang menjembatani kesenjangan
antara informasi kesehatan dan praktek kesehatan, yang memotivasi seseorang untuk
memperoleh informasi dan berbuat sesuatu sehingga dapat menjaga dirinya menjadi lebih
sehat dengan menghindari kebiasaan yang buruk dan membentuk kebiasaan yang
menguntungkan kesehatan.

Pengetahuan merupakan stimulus untuk melakukan perubahan terhadap individu
dalam melakukan adaptasi terhadap stres. Adaptasi sebagai suatu bentuk respons yang
sehat terhadap stres (Suliswati et al, 2002). Tingkat adaptasi tersebut tergantung dari
stimulus yang didapat berdasarkan kemampuan individu (Nursalam, 2003). Tingkat respon
antara individu sangat unik dan bervariasi tergantung pengalaman yang didapatkan
sebelumnya, status kesehatan individu, dan stressor yang diberikan (Nursalam, 2003).
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari stres, masalahnya adalah
bagaimana hidup beradaptasi dengan stres tanpa harus mengalami distres (Suliswati et al,
2002).

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh tingkat kekebalan stres dan pendidikan
kesehatan jiwa dapat dibuktikan dengan hasil yang cukup baik yaitu dari 24 responden atau
77,41 % dengan kriteria tidak kebal turun menjadi 9,68 %, responden dengan kriteria kebal
0 % meningkat menjadi 6,45 %, dan responden kurang kebal sebelum pendidikan
kesehatan jiwa 22,58 menjadi 87,10 % karena terjadi peningkatan dari yang tidak kebal
menjadi kurang kebal,  membuktikan bahwa mengikuti pendidikan kesehatan jiwa dengan
baik dan mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam kehidupan dapat meningkatkan
ketahanan dalam menghadapi stressor, namun masih ada tingkatan yang tidak kebal
terhadap stress sebanyak 9,68 % dimungkinkan karena kurang mengikuti pendidikan
kesehatan jiwa dengan baik atau mengikuti pendidikan kesehatan jiwa tapi tidak
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mengaplikasikan ilmu yang didapat dengan benar. Dengan melakukan pendidikan
kesehatan jiwa kepada lansia yang mengalami tingkat kekebalan stres tidak kebal dan
kurang kebal terhadap stres secara keseluruhan menunjukkan  perbaikan terhadap cara
adaptasi terhadap stressor yang dialami.

Beberapa bukti dari hasil kuesioner tingkat kekebalan terhadap stres yang
menunjukkan bahwa ada perbaikan terhadap cara adaptasi terhadap stressor yang
dilakukan para lansia setelah diberi pendidikan kesehatan diantaranya yaitu didapatkan
hasil yang menunjukkan adanya perbaikan lama waktu tidur pada lansia antara 1-2 jam
sebanyak 87,10 %, pada lansia yang melakukan gerak badan dengan mengikuti senam
lansia di Posyandu sebanyak 29,03 % sesudah pendidikan meningkat menjadi 64,52 %.

Hasil data di atas dapat disimpulkan ada perbaikan kesehatan jiwa (mental health),
dimana kesehatan jiwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi mental yang sejahtera
yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif sebagai bagian yang utuh dari kualitas
hidup seseorang, dengan memperhatikan semua segi kehidupan manusia (Depkes RI,
2002). Dari hasil penelitian tersebut maka selayaknya perlunya dikembangkan dan
dilakukan pendidikan kesehatan jiwa pada lansia dengan harapan terwujudnya kondisi
mental yang sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif pada masa
senjanya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Sebelum dilakukan pendidikan kesehatan jiwa, tingkat kekebalan stres lansia di
Posyandu Kramat Inggil Puskesmas Alun-Alun Kabupaten Gresik adalah lansia yang
kebal terhadap stres sebagian besar tidak kebal terhadap stress.

2. Sesudah dilakukan pendidikan kesehatan jiwa, tingkat kekebalan stres lansia di
Posyandu Kramat Inggil Puskesmas Alun-Alun Kabupaten Gresik adalah lansia yang
kebal terhadap stres sebagian besar lansia kurang kebal terhadap stress.

3. Lansia yang mendapatkan pendidikan kesehatan jiwa di Posyandu Lansia Kramat
Inggil Puskesmas Alun-Alun Kabupaten Gresik mengalami peningkatan kekebalan
terhadap stress.

Saran

1. Petugas puskesmas perlu mengembangkan dan melakukan pendidikan kesehatan jiwa
pada lansia di setiap Posyandu lansia dengan harapan terwujudnya kondisi mental
yang sejahtera yang memungkinkan lansia tetap hidup harmonis dan produktif pada
masa senjanya.

2. Penelitian selanjutnya perlu menambah jumlah responden, menggunakan kuesioner
yang baku, dan  menghomogenkan responden.
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Administrasi Kebijakan Kesehatan Minat Manajemen KIA UNDIP

ABSTRAK

Kematian Bayi di Jepara meningkat dari tahun 2006 dari 2,3 / 1.000 kelahiran hidup
sebesar 5,6 / 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Penyebab kematian selain BBLR
disebabkan oleh hipotermia 22,03% (22,03%) yang dapat dicegah dengan perawatan yang
baik dari bayi. Di Kabupaten Jepara tahun 2007, 28% bayi tidak punya kunjungan
neonatus, padahal seharusnya bidan proaktif kunjungan neonatal setidaknya dua kali dalam
semua bayi berusia 0-28 hari di wilayah kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bidan di puskesmas di neonatal
mengunjungi Jepara survei observasional pada tahun 2009.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan cross-sectional. Sampel dalam penelitian
ini adalah 65 bidan desa di Jepara diambil oleh cluster random sampling. Instrumen
penelitian ini menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Data primer dan sekunder
diolah dan dianalisis dengan distribusi frekuensi univariat dan persentase, dengan bivariat
Korelasi Product Moment dan regresi linier multivariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan
yang baik (66,2%), motivasi tinggi (53,8%), beban kerja yang berat (52,3%), fasilitas
neonatal dalam kunjungan penuh (55,4%), persepsi terhadap sistem kompensasi (50,8%),
yang persepsi sistem yang baik pengawasan (55,4%), dan kinerja yang baik (64,6%).
Faktor yang terkait dengan kinerja bidan desa di neonatal mengunjungi Jepara adalah
pengetahuan (p = 0,001), motivasi (p = 0,024), beban kerja (p = 0,032), dan persepsi
supervisi (p = 0,016). Faktor tidak terkait dengan fasilitas (p = 0,267) dan persepsi sistem
kompensasi (p = 0,353). Faktor yang paling berpengaruh adalah beban kerja (p: 0,009).

Disarankan kepada Kepala Puskesmas untuk meningkatkan pengetahuan tentang
kunjungan bidan desa terutama neonatus melalui sosialisasi buku KIA, MTBM dan
resusitasi pedoman yang up to date untuk semua bidan desa dan pengawasan dijadwalkan
sesuai dengan program yang ada; untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, penilaian
kebutuhan secara berkala dan obyektif kinerja, memperkuat tugas bidan desa melalui
kebijakan tertulis dan penjangkauan ke desa; Pemerintah Kabupaten Jepara
menguntungkan orang-orang yang unggul bidan desa.

Kata kunci: bidan desa, Kinerja, Kunjungan Neonatus

ABSTRACT

Infant Mortality in Jepara increase from 2006 of 2.3 / 1,000 live births amounted to
5.6 / 1000 live births in 2007. The cause of death other than LBW caused by hypothermia
22.03% (22.03%) were can be prevented with good care of the baby. In the district of
Jepara in 2007, 28% of infants have not got visit neonates, when it should be proactive
midwives neonatal visits at least twice in all infants aged 0-28 days in the working area.
The purpose of this study was to determine the factors that affect the performance of
midwives in health centers in the neonatal visit Jepara observational survey in 2009.

The study was conducted with a cross-sectional approach. The sample in this study
was 65 village midwives in Jepara taken by cluster random sampling. The instruments for
this research were using questionnaires and observation sheets. Primary and secondary
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data were processed and analyzed with univariate frequency distributions and
percentages, with the Product Moment Correlation bivariate and multivariate linear
regression.

The results showed that most respondents had a good knowledge (66.2%), high
motivation (53.8%), heavy workload (52.3%), neonatal facilities in full visit (55.4%),
perception against the compensation system (50.8%), the perception of good supervision
system (55.4%), and good performance (64.6%). Factors associated with the performance
of village midwives in neonatal visit Jepara is knowledge (p= 0.001), motivation (p=
0.024), workload (p= 0.032), and perception of supervision (p= 0.016). Factors not
related to a facility (p= 0.267) and perception of the system of compensation (p= 0.353).
The most influential factor is the workload (p: 0.009).

Suggested for Head of the health center to increase knowledge about the visit of
village midwives especially neonates through socialization KIA book, MTBM and
resuscitation guidelines are up to date for all the village midwife and supervision be
scheduled in accordance with the existing program; for Jepara District Health Office,
needs assessment periodically and objectively the performance, reinforce the village
midwife duties through written policies and outreach to the village; Jepara regency
government rewarding those who excel village midwife.

Keywords: village midwives, Performance, Visit of Neonates

PENDAHULUAN

Masalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan masalah nasional yang perlu
mendapat prioritas utama karena sangat menentukan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) pada generasi mendatang. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB), serta lambatnya penurunan kedua angka tersebut, menunjukkan
bahwa pelayanan KIA sangat mendesak untuk ditingkatkan baik dari segi jangkauan
maupun kualitas pelayanannya.

Menurut survei demografi dan kesehatan indonesia tahun 2002 - 2003 AKI di
Indonesia adalah 307/100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB sebesar 45/1.000 kelahiran
hidup, khususnya angka kematian bayi baru lahir (neonatal) masih berada pada kisaran 20
per 1000 kelahiran hidup. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia dengan
AKB tersebut masih berada pada urutan keenam. 5 Angka kematian bayi di seluruh dunia
diperkirakan 11 juta setiap tahun, 60% terjadi pada neonatal dan 40% terjadi pada neonatal
dini. sepuluh penyebab utama kematian bayi pada tahun 1998 antara lain anomali
kongenital (157,6%), BBLR (104,6%), Sudden Infant Death Syndrom (71,6%), komplikasi
kehamilan (34,1%), sindrom gawat nafas (32,9%), komplikasi tali pusat dan plasenta
(24,4%), infeksi (20,7%), kecelakaan (19,1%), asfiksia lahir (11,7%), pneumonia dan
influenza (11,2%).

Menurut RPJM tahun 2004 – 2009, salah satu program prioritas adalah menurunkan
angka kematian Bayi (AKB) dari 35/1000 kelahiran hidup menjadi 26/1000 kelahiran
hidup. Hal ini disebabkan masih tingginya AKB di Indonesia dan disparitas angka
kematian tersebut cukup besar baik tingkat sosial ekonomi maupun antar kawasan dan
antar perkotaan. Menurut SKRT 2001 kematian tersebut sekitar 47% terjadi pada periode
yang sangat dini yaitu kematian neonatal dengan penyebab utama kematian yaitu asfiksia
bayi baru lahir sebesar 27%, prematuritas dan BBLR sebesar 29%, masalah pemberian
makan sebesar 10%, tetanus neonatorum sebesar 10%, infeksi sebesar 5%, dan lain – lain
sebesar 19%.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Propinsi Jawa Tengah tahun 2006 sebesar 101,37 per
100.0000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 14,23 per 1000
kelahiran hidup,  kematian bayi tersebut sekitar 44 % terjadi pada bayi umur 0 – 28 hari
atau periode neonatal.3 Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 71 Tahun
2004, tanggal : 23 Desember 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus
dicapai oleh Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa kunjungan
neonatus dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan salah satu Standar
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Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah,
sehingga pencapaiannya harus sesuai atau diatas target. Cakupan kunjungan neonatus di
Propinsi Jawa Tengah dari tahun 2004 ke tahun 2007 meningkat dan melampaui target.
Namun demikian, pada tahun 2007 masih terdapat 10 dari 35 kabupaten/kota yang
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan lebih besar dibandingkan dengan kunjungan
neonatus, yang berarti terjadi droup out kunjungan neonatus yaitu Kota Semarang,
Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang,
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.

Berdasarkan rekapitulasi kematian ibu dan bayi di Kabupaten Jepara tahun 2006
diketahui AKI 17/100.000 kelahiran hidup dan tahun 2007 menjadi 13/100.000 kelahiran
hidup sedangkan AKB tahun 2006 2,3/1.000 kelahiran hidup dan tahun 2007 menjadi
sebesar 5,6/1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan AKB
dari tahun 2006 ke tahun 2007. Kasus kematian neonatal di Kabupaten Jepara tersebut
terdiri dari kematian bayi kurang dari 1 minggu sebanyak 92 bayi (77,97%) dan kematian
bayi lebih dari 1 minggu sebanyak 26 bayi (22,03%). Penyebab kematian bayi yang
kebanyakan disebabkan oleh BBLR (35,56%), hipotermi (22,03%), dan asfiksia (20,33%)
yang sebenarnya dapat dicegah dengan perawatan bayi yang baik. Kematian bayi
merupakan ukuran penting kesehatan nasional karena variabel tersebut berkaitan dengan
berbagai faktor antara lain kesehatan ibu, kondisi sosial ekonomi, praktik kesehatan
masyarakat, dan mutu pelayanan kesehatan yang dapat diketahui melalui penilaian prestasi
kerja dimana terdapat upaya membandingkan prestasi aktual bidan di desa dengan prestasi
kerja yang diharapkan darinya.

Menurut teori Gibson, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja personal
dapat dilakukan kajian terhadap teori kinerja. Secara teori ada tiga kelompok variabel yang
mempengaruhi perilaku dan kinerja yaitu variabel individu, variabel organisasi dan
variabel psikologis. Ketiga kelompok variabel tersebut mempengaruhi perilaku kerja yang
pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja personal.

Variabel individu yang paling penting adalah pengetahuan. Akan tetapi, pemahaman
bidan di desa tentang pelayanan dalam kunjungan neonatal berbeda. Hal ini disebabkan
karena tidak semua bidan di desa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti
seminar atau pelatihan tentang pemeriksaan neonatus dan penanganan kegawat daruratan
terutama bidan yang berada di desa terpencil yang jauh dari perkotaan.

Bayi hingga usia kurang dari satu bulan merupakan golongan umur yang paling rentan
atau memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi. Upaya kesehatan yang dilakukan
untuk mengurangi risiko tersebut antara lain dengan melakukan persalinan yang ditolong
oleh tenaga kesehatan dan pelayanan kepada neonatus (0-28 hari) yang meliputi pelayanan
kesehatan neonatal dasar (pemeriksan neonatus, tindakan resusitasi, pencegahan
hipotermia, pemberian ASI dini dan eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata,
tali pusat, kulit, dan pemberian imunisasi); pemberian vitamin K; Manajemen Terpadu
Bayi Muda (MTBM); dan penyuluhan perawatan neonatus di rumah menggunakan Buku
KIA.8 Kinerja Bidan Desa di Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan
ibu dan anak, dapat dilihat dari hasil cakupan PWS, berdasarkan data arsip laporan PWS
Bidan Desa Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara sejak tahun 2005 sampai dengan tahun
2007 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Data cakupan pemantauan wilayah setempat  kesehatan ibu dan anak (PWS –
KIA) Bidan Desa di Kabupaten Jepara tahun 2005 sampai dengan tahun
2007.

Tahun K1 K4 Kunjungan
neonatus

Det.Resti.
Yankes

Det.Resti.
Masyarakat

Pertolongan
persalinan

2005 78.00 % 72.50 % 71.70 % 13,27 % 6,76 % 77.00 %
2006 78.77 % 75.81 % 81.70 % 12,51 % 6,57 % 84.96 %
2007 79,47 % 76,23 % 82,23 % 12,28 % 5,62 % 87,54 %

Sumber : Laporan Seksi KIA Tahun 2007, DKK Kabupaten Jepara.
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Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa cakupan PWS KIA untuk bidan desa di
Kabupaten Jepara masih rendah, dimana cakupan K1, K4, kunjungan neonatus, deteksi
resiko dan pertolongan persalinan sejak tahun 2005 sampai tahun 2007 meskipun
mengalami peningkatan tetapi masih di bawah target yang ditetapkan. Namun demikian,
angka pencapaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan lebih besar dibandingkan
dengan kunjungan neonatus sehinga terjadi droup out kunjungan neonatus dari tahun 2005
sampai tahun 2007. Hal ini dibuktikan juga dari sasaran bayi yang harus dikunjungi oleh
bidan desa di Kabupaten Jepara tahun 2007 sebesar 21.001 bayi, akan tetapi tercatat 3.732
bayi yang belum mendapat pelayanan kunjungan neonatus, padahal seharusnya bidan di
desa proaktif melakukan kunjungan neonatus minimal dua kali pada semua bayi usia 0 - 28
hari yang berada di wilayah kerjanya, meskipun terhadap bayi yang persalinannya ditolong
oleh dukun ataupun tenaga kesehatan yang lain.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa masih rendahnya kinerja bidan di desa dalam
kunjungan neonatus. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara saat studi pendahuluan
dengan 5 (lima) orang ibu nifas yang tidak melahirkan di bidan desa, didapatkan semua ibu
nifas menjawab bayinya tidak pernah dikunjungi  oleh bidan desa tersebut. Lebih lanjut
diketahui pula bahwa dari wawancara dengan 10 (sepuluh) orang ibu nifas yang diambil
secara acak, didapatkan 8 (delapan) orang ibu nifas menjawab bayi hanya diperiksa
talipusatnya saja, dan 2 (dua) orang ibu nifas menjawab bayi diperiksa mata, mulut,
perutnya, dan tali pusat. Diketahui pula, dari hasil observasi catatan KN1 dan KN2 di buku
KIA, 10 ibu nifas tersebut menunjukkan bahwa yang dicatat lengkap di catatan buku KIA
hanya 1 orang, yang dicatat tidak lengkap di buku KIA sebanyak 2 orang, dan  yang tidak
dicatat di buku KIA sebanyak 7 orang.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan terhadap 12 bidan di desa yang dipilih secara
convenient sampling dari 12 Puskesmas di Kabupaten Jepara  melalui wawancara
mendalam, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pemantauan laporan kunjungan neonatus oleh bidan Koordinator KIA selama ini
hanya untuk mengetahui  jumlah cakupan tanpa melihat dokumen laporan (58%).

2. Bidan desa bertanggung jawab melayani pemeriksaan pasien baik anak – anak, dewasa
maupun ibu rata – rata 510/bulan dan pertolongan persalinan rata – rata 18 orang per
bulan (42%).

3. Bidan desa tidak pernah mendapat insentif baik dari Puskesmas maupun dari keluarga
bayi (58%).

4. Bidan desa tidak mendapat transportasi dari PEMDA seperti sepeda motor atau uang
pengganti transportasi saat kunjungan neonatus (92%).

5. Observasi laporan data kunjungan dari 12 bidan desa tersebut, didapatkan tidak ada
dokumen laporan kunjungan neonatus sebanyak 10 bidan desa dan hanya 2 bidan desa
yang mempunyai dokumen laporan kunjungan neonatus.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini merupakan penelitian observasional survei yang dilakukan untuk
menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian
ini adalah studi kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang didukung dengan
penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan diseluruh wilayah Puskesmas Kabupaten
Jepara pada tahun 2009. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bidan di desa yang
berada di seluruh wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara (20 Puskesmas) sejumlah 194
orang, sedangkan pengambilan sampel penelitian ditentukan secara Cluster Random
Sampling yaitu sebanyak 65 responden dan akan diambil secara proporsional tiap bidan di
desa dari 20 puskesmas. Responden dipilih secara acak dari jumlah populasi pada tiap
puskesmas mulai dari wilayah kerja puskesmas yang memiliki bidan didesa sejumlah 13
orang, maka dipilih secara acak dengan teknik undian didapatkan 4 bidan di desa yang
mewakili wilayah kerja puskesmas tersebut, dan seterusnya sampai 20 puskesmas.
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Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan, motivasi,  beban kerja,
fasilitas, persepsi terhadap sistem kompensasi, dan persepsi terhadap supervisi. Sedangkan
variabel tergantung dalam penelitian ini adalah kinerja bidan di desa dalam kunjungan
neonatus. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu
wawancara dengan kuesioner terstruktur, angket & check list. Setelah responden
memberikan persetujuan, kemudian responden diberikan lembar kuesioner. Data yang
sudah terkumpul dilakukan analisa menggunakan uji normalitas kolmogrov smirnov
kemudian data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, metode statistik yang
digunakan adalah parametrik dengan Korelasi Product Moment.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Pengetahuan Dengan Kinerja Bidan Desa Dalam Kunjungan
Neonatus di Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara Tahun 2009

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada kelompok responden yang memiliki kinerja baik,
jumlah responden yang pengetahuannya baik (50 %) lebih banyak jika dibandingkan
dengan jumlah responden yang pengetahuannya tidak baik (45,5 %). Sementara itu, pada
kelompok responden yang memiliki kinerja tidak baik, jumlah responden yang
pengetahuannya tidak baik (54,5 %) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden
yang pengetahuannya baik (50 %).

Tabel 1 Hubungan pengetahuan dengan kinerja bidan desa dalam kunjungan neonatus
di Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara tahun 2009.

No. Pengetahuan
Kinerja

TotalBaik Tidak Baik
1. Baik 32 (50,0%) 11 (50,0%) 43 (100%)
2. Tidak Baik 10 (45,5%) 12 (54,5%) 22 (100%)

Total 42 (64,6 %) 23 (35,4 %) 65 (100%)

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan ada hubungan bermakna antara pengetahuan
dengan kinerja bidan desa dalam kunjungan neonatus di Wilayah Puskesmas Kabupaten
Jepara (r = 0,398, p = 0,001). Hal ini berarti semakin baik pengetahuan bidan desa
maka semakin baik kinerja bidan desa dalam melaksanakan kunjungan neonatus.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hindun (2008) bahwa terdapat hubungan
yang signifikan antara pengetahuan dan ketrampilan bidan di desa dengan kinerja bidan di
desa. Begitu juga dengan pendapat Nursalam (2003), bahwa semakin baik pengetahuan
seseorang maka semakin baik pula perilakunya (kinerjanya). Sebagaimana diungkapkan
oleh Hani Handoko bahwa dua faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang adalah
kemampuan individu (pengetahuan dan praktek) dan pemahaman tentang perilaku.

Berdasarkan standar pelayanan minimal kunjungan neonatus dijelaskan bahwa setiap
neonatus berhak memperoleh pelayanan kesehatan minimal 2 kali yaitu 1 kali pada umur
0-7 hari dan 1 kali pada umur 8 - 28 hari. Cakupan Kunjungan Neonatus (KN) adalah
pelayanan kesehatan kepada bayi umur 0-28 hari sesuai dengan standar oleh Bidan di desa
yang memilki kompetensi klinis kesehatan neonatal, paling sedikit 2 kali pada satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu, baik di sarana pelayanan kesehatan maupun melalui
kunjungan rumah. Kunjungan neonatal terbukti mempunyai kedudukan penting dalam
upaya meningkatkan kesehatan neonatus. Melalui kunjungan neonatal dapat diketahui
komplikasi bayi sehingga dapat segera diatasi dan jika tidak mungkin diatasi maka segera
dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap sehingga mendapatkan perawatan yang optimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, ada beberapa hal yang menyebabkan kinerja bidan
desa dalam kunjungan neonatus di Kabupaten Jepara tahun 2009 tidak baik, diantaranya
adalah : 1).Tidak baiknya pengetahuan responden tentang pemeriksaan neonatus, 2). Tidak
baiknya pengetahuan responden tentang tempat pelaksanaan kunjungan neonatus dan
pemeriksaan gejala diare termasuk salah satu prosedur dalam kunjungan neonatus,
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3).Tidak baiknya pengetahuan responden tentang rujukan pelaporan kunjungan neonatus,
4).Tidak baiknya pengetahuan responden tentang keadaan bayi pada saat kunjungan
neonatus, dan 5).Tidak baiknya pengetahuan responden tentang pedoman kunjungan
neonatus.

2. Hubungan Motivasi Dengan Kinerja Bidan Desa Dalam Kunjungan Neonatus di
Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara Tahun 2009.

Tabel 2 Hubungan motivasi dengan bidan desa dalam kunjungan neonatus di Wilayah
Puskesmas Kabupaten Jepara tahun 2009.

No. Motivasi
Kinerja

TotalBaik Tidak Baik
1. Tinggi 26 (74,3 %) 9 (25,7 %) 35 (100%)
2. Rendah 16 (53,3 %) 14 (46,7 %) 30 (100%)

Total 42 (64,6 %) 23 (35,4 %) 65 (100%)

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada kelompok responden yang memiliki kinerja baik,
jumlah responden yang motivasinya tinggi (74,3 %) lebih banyak jika dibandingkan
dengan jumlah responden yang motivasinya rendah (53,3 %). Sementara itu, pada
kelompok responden yang memiliki kinerja tidak baik, jumlah responden yang
motivasinya rendah (46,7 %) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden yang
motivasinya tinggi (25,7 %). Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan ada hubungan
bermakna antara motivasi dengan kinerja bidan desa dalam kunjungan neonatus di
Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara (r = 0,523, ρ = 0,024). Hal ini berarti semakin baik
motivasi bidan desa maka semakin baik kinerja bidan desa dalam melaksanakan kunjungan
neonatus.

Begitu juga dengan hasil penelitian Mandak (2006), bahwa motivasi mempunyai
hubungan dengan kinerja bidan di Puskesmas Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kabupaten
Maluku Tenggara. Tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian Yulian Agapa (2004),
bahwa variabel yang tidak memiliki hubungan positif bermakna dengan kinerja Bidan
adalah motivasi. Menurut Gibson dkk, (1992) kandungan motivasi kerja turut menentukan
prestasi kerja seseorang karena prestasi kerja merupakan interaksi dari kemampuan dan
motivasi kerja. Berdasarkan hal tersebut diatas, ada beberapa hal yang menyebabkan
kinerja bidan desa dalam kunjungan neonatus di Kabupaten Jepara tahun 2009 tidak baik,
diantaranya adalah : 1).Kurangnya motivasi untuk merasa bangga bila menyelesaikan tugas
yang sukar, 2). Kurangnya motivasi untuk mempengaruhi bidan lain agar mengikuti
prestasi kerja yang dicapainya, 3). Kurangnya motivasi untuk merasa bangga memberikan
prestasi yang terbaik dari teman yang lain dalam pelayanan kunjungan neonatus, dan 4).
Kurangnya dorongan untuk merasa rendah diri bila mengalami kegagalan dalam
menjalankan tugas.

Memotivasi bidan desa pada khususnya dan karyawan pada umumnya, pimpinan harus
mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan karyawan. Orang mau bekerja adalah
untuk dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan yang disadari (conscious needs)
maupun kebutuhan yang tidak di sadari (unconscious needs), berbentuk materi atau non
materi dan kebutuhan fisik maupun rohani. Sehubungan dengan adanya perbedaan
motivasi di dalam karyawan bekerja, Tiffin (1986) dan (As’ad, 2000) berpendapat bahwa
karyawan perlu diperlakukan berbeda-beda sesuai dengan motif yang mendorongnya
bekerja.
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3. Hubungan Beban Kerja Dengan Kinerja Bidan Desa Dalam Kunjungan
Neonatus di Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara Tahun 2009.

Tabel 3 Hubungan beban kerja dengan kinerja bidan desa dalam kunjungan neonatus
di Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara tahun 2009.

No. Beban Kerja
Kinerja

TotalBaik Tidak Baik
1. Berat 17 (48,6 %) 18 (51,4 %) 35 (100%)
2. Ringan 25 (83,3 %) 5 (16,7 %) 30 (100%)

Total 42 (64,6 %) 23 (35,4 %) 65 (100%)

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada kelompok responden yang memiliki kinerja baik,
jumlah responden yang beban kerjanya ringan (83,3 %) lebih banyak jika dibandingkan
dengan jumlah responden yang beban kerjanya berat (48,6 %). Sementara itu, pada
kelompok responden yang memiliki kinerja tidak baik, jumlah responden yang beban
kerjanya berat (51,4 %) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden yang beban
kerjanya ringan (16,7 %). Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan ada hubungan
bermakna antara beban kerja dengan kinerja bidan desa dalam kunjungan neonatus di
Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara (r = -0,435, ρ = 0,032). Hal ini berarti semakin
berat beban kerja bidan desa maka semakin tidak baik kinerja bidan desa dalam
melaksanakan kunjungan neonatus. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wardiah,
dkk (2008) bahwa ada hubungan negatif antara beban kerja dengan kinerja.

Kinerja bidan desa yang tidak baik disebabkan beratnya beban kerja bidan desa yang
tidak terfokus dengan KIA saja melainkan juga dalam : 1). Pembinaan kader, 2). Laporan
penyakit, 3). Laporan gakin dan pembinaan dukun bersalin di Desa, 4). Laporan kegiatan
penyuluhan kelompok, 5). Rapat koordinasi desa, 6). Rata – rata jarak polindes dengan
rumah penduduk dan rata – rata waktu yang dibutuhkan bidan desa untuk berkunjung ke
rumah penduduk, 7). Rapat koordinasi desa, 8). Mendata bayi atau balita, dan 9).
Pemeriksaan bayi atau balita sehat. Kebijakan yang telah diterapkan Puskesmas karena
beratnya beban kerja bidan desa adalah dibantu oleh tim dari Puskesmas secara integral
sehingga beban kerja bidan dapat dikurangi khususnya dalam hal pelayanan kesehatan
dasar / pengobatan dan pemberdayaan masyarakat dan menyediakan alat transportasi
sehingga bidan desa  mudah mengadakan kunjungan ke rumah masyarakat. Hal ini sesuai
dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, dr Agus Salim, MM,  yang
menjelaskan bahwa bidan di daerah itu mendapat beban kerja hampir sama seperti kepala
puskesmas sebab program menumpuk di tingkat desa. Untuk itu, maka diperbantukan
perawat berdasarkan inpres sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang
baik dari bidan desa.

4. Hubungan Fasilitas Dengan Kinerja Bidan Desa Dalam Kunjungan Neonatus di
Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara Tahun 2009.

Tabel 4 Hubungan fasilitas dengan kinerja bidan desa dalam kunjungan neonatus di
Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara tahun 2009.

No. Fasilitas
Kinerja

TotalBaik Tidak Baik
1. Lengkap 20 (55,6 %) 16 (44,4 %) 36 (100%)
2. Tidak Lengkap 22 (75,9 %) 7 (24,1 %) 29 (100%)

Total 42 (64,6 %) 23 (35,4 %) 65 (100%)

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada kelompok responden yang memiliki kinerja baik,
jumlah responden yang memiliki fasilitas dalam kunjungan neonatus tidak lengkap (75,9
%) lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah responden yang memiliki fasilitas
dalam kunjungan neonatus lengkap (55,6 %). Sementara itu, pada kelompok responden
yang memiliki kinerja tidak baik, jumlah responden yang memiliki fasilitas dalam
kunjungan neonatus lengkap (44,4 %) lebih banyak dibandingkan jumlah responden yang
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yang memiliki fasilitas dalam kunjungan neonatus tidak lengkap (24,1 %). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kelengkapan fasilitas bukan menjadi faktor utama dari baiknya
kinerja bidan desa di Kabupaten Jepara, terdapat faktor lain diantaranya : 1). Adanya
peluang untuk mengembangkan ketrampilan dan kemampuan bidan desa 2) Adanya rasa
tanggung jawab bidan desa terhadap tugasnya, 3). Adanya kerjasama antara bidan desa
dalam pelayanan kunjungan neonatus, 4). Adanya uang ganti transportasi saat melakukan
kunjungan neonatus, 5). Adanya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, 6). Supervisor
selalu menggunakan cheklist saat supervisi.

Hal ini sesuai dengan hasil uji korelasi Pearson yang menunjukkan tidak ada
hubungan bermakna antara fasilitas dengan kinerja bidan desa dalam kunjungan neonatus
di Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara (r = -0,140, ρ = 0,267), dengan demikian dapat
dikatakan bahwa fasilitas yang dimiliki responden tidak mempengaruhi kinerja bidan desa
dalam kunjungan neonatus. Penelitian ini tidak sejalan dengan Sovie (1999), pelayanan
kesehatan berkualitas tidak akan tercapai tanpa tersedianya fasilitas dan petugas yang
memadai.

5. Hubungan Persepsi Terhadap Sistem Kompensasi Dengan Kinerja Bidan Desa
Dalam Kunjungan Neonatus di Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara Tahun
2009.

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada kelompok responden yang memiliki kinerja baik,
jumlah responden yang mempersepsikan sistem kompensasi tidak baik (71,9 %) lebih
banyak jika dibandingkan dengan jumlah responden yang mempersepsikan sistem
kompensasi baik (57,6 %). Sementara itu, pada kelompok responden yang memiliki kinerja
tidak baik, jumlah responden yang mempersepsikan sistem kompensasi baik (42,4 %) lebih
banyak dibandingkan jumlah responden yang mempersepsikan sistem kompensasi tidak
baik (28,1 %).

Tabel 5  Hubungan persepsi terhadap sistem kompensasi dengan kinerja bidan desa
dalam kunjungan neonatus di Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara tahun
2009.

No Persepsi terhadap
Sistem Kompensasi

Kinerja
TotalBaik Tidak Baik

1. Baik 19 (57,6 %) 14 (42,4 %) 33 (100%)
2. Tidak Baik 23 (71,9 %) 9 (28,1 %) 32 (100%)

Total 42 (64,6 %) 23 (35,4 %) 65 (100%)

Hasil penelitian ini disebabkan karena adanya faktor lain  diantaranya: 1). Tingginya
motivasi kerja bidan desa, 2) Supervisi dan pembinaan rutin dari puskesmas, 3) Adanya
umpan balik kinerja bidan desa, dan 4) Kebijakan yang telah diterapkan puskesmas karena
beratnya beban kerja bidan desa adalah dibantu oleh tim dari puskesmas secara integral.
Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa tidak ada hubungan secara bermakna
antara persepsi bidan desa terhadap sistem kompensasi dengan kinerja bidan desa dalam
kunjungan neonatus  di Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara (r = -0,117, ρ = 0,353). Hal
ini berarti semakin tidak baik persepsi bidan desa terhadap sistem kompensasi maka
semakin tidak baik kinerja bidan desa dalam melaksanakan kunjungan neonatus.

Menurut hasil observasi Thomas Salamuk dan Hari Kusnanto (2007) bahwa
pemberian uang insentif (kompensasi finansial) pada bidan puskesmas di Kabupaten
Puncak Jaya, tidak dilihat sebagai upaya peningkatan motivasi kerja dalam hubungan
dengan peningkatan pelayanan KIA dan antenatal, namun kondisi rasa ketidak puasan dari
nilai uang insentif tersebut berhubungan dengan keadaan kebutuhan pokok petugas.
Kompensasi yang di terapkan di Puskesmas Kabupaten Jepara tidak hanya materi saja
(insentif berupa uang yang diberikan sedikit dan hanya setahun dua kali yaitu saat lebaran
dan tutup tahun anggaran) tetapi juga non materi antara lain memberi kesempatan
pengembangan karier untuk melanjutkan jenjang pendidikan dan mengikuti pelatihan.
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Namun demikian ada beberapa permasalahan antara lain jumlah bidan desa per
puskesmas yang terbatas membuat kesempatan belajar harus bergantian dan anggaran /
biaya pendidikan dan pelatihan yang cukup besar sementara puskesmas tidak memiliki
alokasi biaya khusus untuk pendidikan dan pelatihan petugas kesehatan sehingga bidan
desa dengan masa kerja lebih lama diberi kesempatan lebih dulu untuk belajar atau
mengikuti pendidikan dan pelatihan dan dilakukan secara bergantian. Hal ini sesuai dengan
pendapat Handoko yang menyatakan bahwa sistem kompensasi dalam bentuk promosi
dapat ditempuh melalui : 1) pendidikan formal dan pendidikan non formal, 2) kenaikan
pangkat dan 3) menduduki jabatan yang lebih tinggi.

6. Hubungan Supervisi Dengan Kinerja Bidan Desa Dalam Kunjungan Neonatus
di Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara Tahun 2009.

Tabel 6  Hubungan persepsi terhadap supervisi dengan kinerja bidan desa dalam
kunjungan neonatus  di Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara tahun 2009.

No Persepsi terhadap
Supervisi

Kinerja
TotalBaik Tidak Baik

1. Baik 24 (66,7 %) 12 (33,3 %) 36 (100%)
2. Tidak Baik 18 (62,1 %) 11 (37,9 %) 29 (100%)

Total 42 (64,6 %) 23 (35,4 %) 65 (100%)
Tabel 6 menunjukkan bahwa pada kelompok responden yang memiliki kinerja baik,

jumlah responden yang mempersepsikan sistem supervisi baik (66,7 %) lebih banyak jika
dibandingkan dengan jumlah responden yang mempersepsikan sistem supervisi tidak baik
(62,1 %). Sementara itu, pada kelompok responden yang memiliki kinerja tidak baik,
jumlah responden yang mempersepsikan sistem kompensasi tidak baik (37,9 %) lebih
banyak dibandingkan jumlah responden yang mempersepsikan supervisi baik (33,3 %).

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna antara
supervisi dengan kinerja bidan desa dalam kunjungan neonatus di Wilayah Puskesmas
Kabupaten Jepara (r = 0,615, ρ = 0,016). Hal ini berarti semakin baik persepsi bidan desa
terhadap supervisi maka semakin baik kinerja bidan desa dalam melaksanakan kunjungan
neonatus. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Gibson (1990), As’ad (1987)
dan Handoko (1995) yang menyatakan bahwa supervisi mempengaruhi kinerja individu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, ada beberapa hal yang menyebabkan kinerja bidan
desa dalam kunjungan neonatus di Kabupaten Jepara tahun 2009 tidak baik, diantaranya
adalah : 1). Supervisi oleh koordinator KIA Dinas Kesehatan kadang - kadang dilakukan
secara rutin setiap bulan, 2). Supervisi oleh koordinator KIA Dinas Kesehatan kadang -
kadang dilakukan tidak sesuai jadwal, 3). Supervisi oleh koordinator KIA Dinas Kesehatan
kadang –kadang dilakukan secara mendadak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, 4).
Supervisor kadang – kadang menganalisis masalah bersama – sama dengan bidan desa dan
memberikan masukan / solusi pemecahan masalah hasil penyeliaan / supervisi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan sesuai dengan penelitian Kris Nugroho (2004) yang
menyatakan bahwa supervisi berhubungan dengan kinerja perawat pegawai daerah di
Puskesmas Wilayah Puskesmas Kabupaten Kudus. Namun tidak sesuai dengan hasil
penelitian Rohmadi (2003) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna
antara supervisi dengan kinerja tenaga pelaksana gizi puskesmas di Wilayah Kerja
Puskesmas Kabupaten Wonosobo.

Hasil penelitian ini menunjang pendapat Benyamin S dan Penlamo T (1995) yang
mengemukakan bahwa untuk mencapai efektifitas kinerja maka supervisor harus
bertanggung jawab dan memberi jaminan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak
menyimpang, memotivasi untuk peningkatan kinerja, ikut serta dalam upaya peningkatan
kinerja, memberi pujian akan keberhasilan karyawan dan menyadarkan karyawan akan
pekerjaannya.
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Tabel 6 Hubungan variabel bebas dengan kinerja bidan desa dalam kunjungan
neonatus.

Variabel Bebas P Keterangan
Pengetahuan
Motivasi
Beban Kerja
Fasilitas

Persepsi terhadap Sistem Kompensasi

Persepsi terhadap Supervisi

0,001
0,024
0,032
0,267

0,353

0,016

Berhubungan
Berhubungan
Berhubungan
Tidak
Berhubungan
Tidak
Berhubungan
Berhubungan

Berdasarkan tabel 6 tersebut diatas dapat diketahui bahwa cara terbaik untuk
meningkatkan kinerja bidan desa adalah dengan memasukkan unsur tantangan dan
kesempatan guna mencapai keberhasilan dalam pekerjaan mereka. Hal ini sering dapat
dilakukan dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada bidan desa dan
memberikan kesempatan lebih banyak bagi bidan desa untuk terlibat dalam perencanaan
dan pengawasan yang biasanya dilakukan oleh puskesmas. Karena kewenangan yang
diberikan mengandung tuntutan akan kemampuan bidan sebagai tenaga profesional dan
mandiri. Penilaian kinerja merupakan suatu pedoman dalam bidang personalia yang
diharapkan dapat menunjukkan prestasi kerja karyawan secara rutin dan teratur sehingga
sangat, bermanfaat bagi pengembangan karir karyawan yang dinilai maupun perusahaan
secara keseluruhan sehingga setiap bidan dituntut agar dapat bekerja efektif, efisien,
kualitas dan kuantitas pekerjaannya baik.

7. Analisis Multivariat Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bidan di Desa
Dalam Kunjungan Neonatus di Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara Tahun
2009.

Sebelum dilakukan analisis multivariat regresi linear maka dilakukan uji
asumsi/persyaratan dengan hasil uji semua asumsi/persyaratan adalah normal atau
terpenuhi sehingga dapat dilanjutkan ke uji multivariat regresi linear (data uji
asumsi/persyaratan terlampir).

Tabel 7  Hasil uji multivariat regresi linear faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja
bidan desa dalam kunjungan neonatus di Wilayah Puskesmas Kabupaten
Jepara tahun 2009.

Variabel R-Square Beta P value
Beban Kerja 27 % 0,322 0,009

Model regresi yang diperoleh dapat menjelaskan 27 % variasi variabel dependen
kinerja bidan desa. Atau dengan kata lain variabel pengetahuan, motivasi, persepsi
supervisi, dan beban kerja hanya dapat menjelaskan variasi variabel kinerja bidan desa
sebesar 27 %. Variabel motivasi, persepsi supervisi, dan pengetahuan tidak dapat
memprediksi variabel kinerja bidan desa karena hasil uji F nilai P value > 0,05.

Nilai P value yang signifikan adalah beban kerja = 0,009, sehingga variabel
independen yang paling berpengaruh dalam menentukan variabel dependen (kinerja bidan
desa) adalah variabel beban kerja. Berdasarkan penelitian tersebut maka untuk
meningkatkan kinerja bidan desa namun beban kerja menjadi ringan maka perlu ditempuh
cara-cara yang antara lain : 1) Penempatan tenaga profesional yang sesuai, 2) Mengusulkan
alat transportasi bagi bidan desa ke PEMDA, 3). Mensosialisasikan kewenangan bidan
desa ke perangkat desa, 4). Melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menurunkan
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angka kematian ibu dan bayi, 5) Adanya usaha meningkatkan mutu sumber daya manusia
melalui seminar dan pelatihan dari biaya puskesmas, 6). Pemberian penghargaan yang
wajar berdasarkan prestasi kerja, 7). Hubungan kerja yang manusiawi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik, sebagian besar responden
memiliki motivasi tinggi, sebagian besar responden memiliki beban kerja berat,
sebagian besar responden memiliki fasilitas dalam kunjungan neonatus yang lengkap.
Sebagian besar persepsi bidan di desa terhadap sistem kompensasi baik, sebagian
besar persepsi bidan di desa terhadap sistem supervisi baik, dan sebagian besar
responden memiliki kinerja baik.

2. Ada hubungan bermakna antara pengetahuan dengan kinerja bidan di desa dalam
kunjungan neonatus di Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara tahun 2009.

3. Ada hubungan bermakna antara motivasi dengan kinerja bidan di desa dalam
kunjungan neonatus di Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara tahun 2009.

4. Ada hubungan bermakna antara beban kerja dengan kinerja bidan di desa dalam
kunjungan neonatus di Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara tahun 2009.

5. Tidak ada hubungan bermakna antara fasilitas dengan kinerja bidan di desa dalam
kunjungan neonatus di Wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara tahun 2009.

6. Tidak ada hubungan bermakna antara persepsi bidan di desa terhadap sistem
kompensasi dengan kinerja bidan di desa dalam kunjungan neonatus di Wilayah
Puskesmas Kabupaten Jepara tahun 2009.

7. Ada hubungan bermakna antara persepsi bidan di desa terhadap sistem supervisi
dengan kinerja bidan di desa dalam kunjungan neonatus di Wilayah Puskesmas
Kabupaten Jepara tahun 2009.

8. Variabel motivasi, persepsi supervisi, pengetahuan, dan beban kerja hanya dapat
menjelaskan variasi variabel kinerja bidan desa. Faktor yang paling berpengaruh
terhadap kinerja bidan desa dalam kunjungan neonatus di Kabupaten Jepara tahun
2009 adalah beban kerja.

Saran

1. Bagi Puskesmas
Untuk meningkatkan kinerja bidan desa terutama dalam meningkatkan cakupan
kunjungan neonatus, perlu :
a. Untuk meningkatkan pengetahuan bidan desa di Wilayah Puskesmas Kabupaten

Jepara terutama tentang kunjungan neonatus, ada beberapa upaya yang harus
dilakukan bidan koordinator KIA antara lain :
1) Melakukan sosialisasi buku KIA, MTBM dan panduan resusitasi secara up to

date dan merata sehingga semua bidan desa dapat memperoleh informasi
tersebut.

2) Mendata secara benar mengenai daftar bidan desa  yang mengikuti seminar /
pelatihan tentang kunjungan neonatus dengan biaya dari puskesmas sehingga
terjadi pemerataan kesempatan seminar / pelatihan bagi bidan desa.

b. Meningkatkan motivasi bidan desa cara menyusun proposal pengadaan
penghargaan bagi bidan desa yang berprestasi dan melakukan rapat internal
puskesmas tentang pemberian reward / kompensasi bagi bidan desa yang
melaksanakan tugasnya dengan baik.

c. Beban kerja bidan desa di Kabupaten Jepara bisa ringan dengan tindakan sebagai
berikut:
1) Meningkatkan kerjasama dan bimbingan teknis antara bidan desa di Kabupaten

Jepara baik dengan petugas puskesmas.
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2) Membentuk tim kerja tingkat puskesmas sesuai program yang dijalankan
puskesmas untuk membantu bidan desa.

3) Mengaktifkan kembali kader – kader kesehatan yang sudah terbentuk terutama
dalam kegiatan posyandu.

d. Memperbaiki pola supervisi yang diterapkan melalui beberapa cara:
1) Membuat time scedule supervisi secara rinci sesuai dengan program yang ada.
2) Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan supervisi.
3) Mensosialisasikan kepada bidan desa mengenai bahan supervisi (dokumen

yang harus disiapkan) dan jadwal supervisi.

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
a. Penilaian kinerja secara berkala dan dilakukan secara obyektif.
b. Memfasilitasi bidan desa yang latar belakang pendidikannya masih DI-Kebidanan

untuk melanjutkan pendidikan lanjut baik tugas belajar maupun biaya sendiri.
c. Membuat jadwal supervisi koordinator KIA secara rinci sesuai program KIA,

mengingat bahwa ratio antara jumlah koordinator KIA Dinas Kesehatan Kabupaten
Jepara dengan jumlah bidan desa tidak sesuai (1 koordinator KIA : 15 bidan desa).

d. Mempertegas kewenangan bidan desa dengan membuat tupoksi bidan desa melalui
kebijakan tertulis dan menghimbau bidan desa untuk disosialisasikan kewenangan
tersebut ke perangkat desa.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara
a. Merealisasi pengeluaran dana pelatihan dan seminar serta tugas belajar untuk

pendidikan lanjut.
b. Mengeluarkan kebijakan tentang penghargaan bagi bidan desa yang berprestasi.
c. Memasukkan sosialisasi buku KIA, MTBM dan panduan resusitasi pada semua

bidan desa dalam anggaran biaya kesehatan tahunan.
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ABSTRAK

Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan harus melihat klien secara holistik
untuk memenuhi kebutuhan bio-psiko-sosial-spiritual. Perawat seringkalai kurang peduli
terhadap kebutuhan spiritual klien. Perawat lebih cenderung peduli terhadap aspek
fisiologis daripada pemenuhan kebutuhan spiritual klien. Hal ini disebabkan oleh
pemahaman perawat yang kurang tentang aspek spiritual klien untuk proses penyembuhan
klien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara pengetahuan dan
sikap perawat dalam klien spiritual kebutuhan pemenuhan dengan implementasi
keperawatan karena krisis ilness / penderitaan / kematian.

Metode penelitian yang digunakan dalam diteliti ini adalah cross sectional.
Populasi adalah perawat yang bekerja di ruang operasi dan interna di RSIA Pusura
Tegalsari. Teknik sampling menggunakan total sampling. Jumlah responden yang
memenuhi syarat kriteria inklusi sebanyak 24 responden. Data dikumpulkan dengan
kuesioner dan dilakukan analisis statistik dengan menggunakan korelasi Spearman rho
pemeriksaan dengan  = 0,05.

Berdasarkan korelasi pemeriksaan yang mendapat nilai p = 0,000  0,05 yang
berarti Ho ditolak atau ada hubungan antara pengetahuan dan sikap perawat dalam klien
spiritual kebutuhan pemenuhan dengan implementasi keperawatan krisis penyakit.

Perawat perlu meningkatkan pengetahuan dan sikap mereka dalam memenuhi
kebutuhan spiritual klien dengan implementasi keperawatan illnes crisis.

Kata kunci: pengetahuan Perawat, sikap perawat, diperlukan pemenuhan Spiritual,
pelaksanaan Keperawatan krisis penyakit.

ABSTRACT

Nurse in the giving nursing care see client holistically that having bio-psycho-
social-spiritual need. But, actually nurse who less care client spiritual need. Nurse more
tends care current aspect than client spiritual need fulfillment. This is caused by lack of
nurse understanding about client spiritual aspect and advantage to healthy and illness
healing. This purpose of this research was to identify whether there are relationship
between knowledge and nurse attitude in the client spiritual need fulfillment with nursing
implementation because of ilness crisis/suffering/death.

Researched method that used in this researched was cross sectional method. The
population was nurse who worked was the surgery room and interna in RSIA Pusura
Tegalsari. Sampling technique was total sampling. Total sampling that was 24 respondents
that qualify inclusion criteria. Data was collected with quesioner and done statistical
analysis using correlation examination Spearman rho with  = 0.05.

Based on correlation examination that got p value = 0,000  0,05 that means Ho
was refused or there were relationship between knowledge and nurse attitude in the client
spiritual need fulfillment with nursing implementation of illness crisis/.
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In conclusion, it is important for nurse to enhance their knowledge and attitude, in
the client spiritual need fulfillment with nursing implementation of illnes crisis.

Keywords: Nurse knowledge, Nurse attitude, Spiritual needed fulfillment, Nursing
implementation of illness crisis.

PENDAHULUAN

Menurut WHO (World Health Organization) 2000, pengertian sehat meliputi
kesehatan manusia seutuhnya yang meliputi aspek biologik, psikologik, sosial dan spritual.
Berdasarkan pengertian ini maka perawat dalam memberikan asuhan keperawatan
memandang klien secara holistik yang memiliki kebutuhan bio-psiko-sosial-spiritual,
karena jika seseorang sakit, maka akan terjadi gangguan keseimbangan pada ke empat
aspek tersebut di atas (Ali, 2002). Kenyataannya menurut Hamid (2000) perawat kurang
memperhatikan aspek spiritual dalam perawatan karena perawat kurang memahami tentang
aspek spiritual dan manfaatnya terhadap kesehatan dan penyembuhan penyakit klien. Hal
senada juga dikemukakan oleh Kathy (2002) yang mengatakan bahwa dalam memberikan
asuhan keperawatan, perawat lebih cenderung memperhatikan aspek curent (pengobatan).
Aspek pertama yang harus diperhatikan perawat dalam pemenuhan kebutuhan spritual
klien adalah peningkatan pengetahuan perawat tentang perawatan spiritual klien dan
manfaatnya, sebab sikap positif atau negatif seseorang terhadap suatu obyek, sangat
ditentukan oleh tingkat pengetahuan seseorang terhadap manfaat obyek tersebut (Ancok
Jamaludin, 1985), dikutip oleh Notoatmodjo (2003). Di RS Ibu dan Anak (RSIA) Pusura
Tegalsari masih belum ada protap yang memberikan kemudahan perawat dalam melakukan
pengkajian sampai implementasi keperawatan pada pasien krisis penyakit yang
menyebabkan kurangnya perhatian perawat dalam keadaan spiritual pasien. Berdasarkan
studi pendahuluan/ observasi peneliti terhadap pelaksanaan tindakan keperawatan pada
aspek spiritual klien di RSIA Pusura Tegalsari Ruang Bedah dan Interna pada tanggal 2 s/d
5 November 2011, didapatkan 18 orang perawat (60%) tidak memperhatikan pemenuhan
kebutuhan spiritual klien dan 6 orang perawat (40%) memperhatikan pemenuhan
kebutuhan spiritual pada klien yang mengalami krisis penyakit/penderitaan/kematian. Pada
saat peneliti melakukan wawancara dengan 14 perawat, 10 perawat mengatakan bahwa
kurang mengerti pentingnya kebutuhan spiritual bagi pasien, hal ini dikarenakan perawat
tidak pernah mendapatkan pendidikan tentang aspek spiritual dalam keperawatan, atau
merasa bahwa pemenuhan kebutuhan spritual klien bukan menjadi tugasnya tetapi
tanggung jawab pemuka agama. Namun, hubungan pengetahuan dan sikap perawat dalam
pemenuhan kebutuhan spiritual klien dengan implementasi keperawatan akibat krisis
penyakit masih belum dapat dijelaskan.

Berdasarkan data SKRT/ Survey Kesehatan Rumah Tangga (tahun 2000) bahwa
jumlah penduduk yang mengalami kesakitan di Indonesia mencapai 48 juta jiwa. Menurut
WHO (2000) menyatakan 80% tingkat kesembuhan klien yang sedang menghadapi stres
emosional, penyakit fisik atau kematian terjadi peningkatan dikarenakan aspek spiritual
klien yang baik. Di RSIA Pusura Tegalsari berdasarkan kotak saran dan kritik klien rawat
inap pada bulan September 2011, menyatakan bahwa perawat kurang memperhatikan
aspek spiritual klien dan hanya memberikan pengobatan fisik saja. Berdasarkan data rekam
medik di RSIA Pusura Tegalsari pada tahun 2011 dalam tiga bulan terakhir ini, didapatkan
pasien meninggal sebanyak 12 orang, 8 pasien pada waktu mengalami krisis penyakit
selama dirawat inap perawat tidak memperhatikan kebutuhan spiritual pasien bahkan
sampai sakaratul maut tanpa pendampingan perawat. Terjadinya perubahan perilaku
maladaptif klien juga dapat merupakan manifestasi gangguan fungsi spiritual, menjadikan
seseorang mengalami gangguan mental (Hamid, 2000).

Menurut Kozier (1995), dikutip oleh Hamid (2000), dimensi spiritual berupaya
untuk mempertahankan keharmonisan/keselarasan dengan dunia luar, berjuang untuk
menjawab atau mendapatkan kekuatan ketika sedang menghadapi stres emosional,
penyakit fisik (kronis, kritis, terminal) dan kematian. Keyakinan spiritual atau spiritualitas
adalah merupakan konsep dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horisontal.
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Dimensi vertikal adalah dimensi yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan Tuhan
yang menuntun  kehidupannya, dan dimensi horisontal adalah dimensi yang berkaitan
dengan hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan. Hubungan
ini berjalan sepanjang hidup manusia (Stoll, 1989, dikutip oleh Hamid, 2000). Menurut
Carson (1989) dan Wald & Balley (1990), dikutip oleh Carpenito (2000), aspek spiritual
harus diperhatikan dalam perawatan selain aspek fisik dan psikososial karena menurut
beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa keyakinan spiritual berpengaruhi terhadap
kesehatan dan perawatan, diantaranya;  penelitian Stoll (1984), dikutip oleh Carpenito
(2000), berdoa sendiri atau dengan orang terdekat dilaporkan sebagai strategi koping yang
baik/ positif. Melalui doa orang dapat mengekspresikan perasaan, harapan dan
kepercayaanya kepada Tuhan. Perawatan spiritual yang dirasakan dapat langsung
mempengaruhi kualitas penyembuhan seseorang, atau kualitas individu dan pengalaman
kematian keluarga (Stiles, 1990), dikutip oleh Carpenito (2000). Individu dengan tingkat
spiritual yang tinggi dan baik cenderung mengalami ansietas pada tingkat yang rendah, dan
beberapa klien dengan penyakit terminal yang dipersiapkan spiritualnya dengan baik,
meninggal dunia dalam keadaan damai dan tenang (Koczdowski, 1989), dikutip oleh
Carpenito (2000). Aspek pertama yang harus diperhatikan perawat dalam pemenuhan
kebutuhan spritual klien adalah peningkatan pengetahuan perawat tentang perawatan
spiritual klien dan manfaatnya, sebab sikap positif atau negatif seseorang terhadap suatu
obyek, sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan seseorang terhadap manfaat obyek
tersebut (Ancok Jamaludin, 1985), dikutip oleh Notoatmodjo (2003).  Kurangnya
pengetahuan perawat tentang asuhan keperawatan spiritual klien menjadi salah satu
penyebab pemenuhan kebutuhan spiritual klien kurang diperhatikan oleh perawat
(Hamid, 2000).

Mengingat perawat merupakan orang yang pertama dan secara konsisten selama 24
jam sehari menjalin kontak dengan pasien, perawat sangat berperan dalam membantu
memenuhi kebutuhan spiritual pasien. Baik dengan mengusahakan kemudahan seperti
mendatangkan pemuka agama sesuai dengan agama yang diyakini pasien, memberikan
privacy untuk berdoa, atau memberi kelonggaran bagi pasien untuk berinteraksi dengan
orang lain (keluarga/ teman). Diharapkan RSIA Pusura Tegalsari membuat protap yang
diberlakukan untuk pemenuhan kebutuhan spiritual klien akibat krisis penyakit/
penderitaan/ kematian. Berdasarkan masalah/ latar belakang di atas peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian tentang Hubungan pengetahuan dan sikap perawat dalam pemenuhan
kebutuhan spiritual klien dengan implementasi keperawatan akibat krisis penyakit.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional, yang dilakukan di ruang Bedah
dan Interna RSIA Pusura Tegalsari pada bulan Januari-bulan April 2012. Populasi dalam
penelitian ini adalah perawat di ruang Bedah dan Interna RSIA Pusura Tegalsari sejumlah
24 orang. Dengan teknik total Sampling, jadi besar sampelnya adalah 24 orang. Variabel
independent dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap perawat tentang
pemenuhan kebutuhan spiritual klien dengan krisis penyakit, sedangkan variabel dependen
dalam penelitian ini adalah intervensi keperawatan klien akibat krisis penyakit. Instrument
yang digunakan adalah kuesioner. Data yang telah ditabulasi diolah dan disajikan dalam
bentuk tabel. Analisa data disini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada hubungan
antara variabel pengetahuan dan sikap. Untuk mengetahui hubungan dan seberapa kuat
hubungan tersebut, diuji dengan menggunakan uji statistik korelasi Spearman (rs), dengan
nilai kemaknaan p  0,05.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan pengetahuan perawat tentang pemenuhan kebutuhan spiritual klien
dengan implementasi keperawatan akibat krisis penyakit

Tabel 1 Tabulasi silang antara pengetahuan perawat tentang pemenuhan kebutuhan
spiritual klien dengan implementasi keperawatan akibat krisis penyakit di ruang
Bedah dan  Interna RSIA Pusura Tegalsari pada bulan Februari-April 2012
(Crosstabulation).

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 24 responden, hampir setengah  responden
sebanyak 7 responden  (29,1%) berpengetahuan baik dengan implementasi keperawatan
baik dan sebagian kecil responden sebanyak 3 responden (12,5%) berpengetahuan kurang
dengan implementasi keperawatan kurang.

Hasil pengujian uji statistik Korelasi Spearman rho, diketahui tingkat kemaknaan
(ρ) = 0,000 yang berarti H1 diterima, menunjukkan adanya hubungan bermakna antara
pengetahuan perawat tentang pemenuhan kebutuhan spiritual klien dengan impelementasi
keperawatan dengan nilai korelasi (r)= 0,712 yang berarti hubungan kedua variabel
tersebut bersifat kuat dan positif.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tingkat pengetahuan perawat dalam
pemenuhan kebutuhan spiritual klien dengan krisis penyakit/penderitaan/kematian di ruang
Bedah dan Interna RSIA Pusura Tegalsari,  memperlihatkan bahwa hampir setengah
responden berpengetahuan baik dengan implementasi keperawatan baik dan sebagian kecil
responden berpengetahuan kurang dengan implementasi keperawatan kurang. Dari hasil
kuesioner pengetahuan ditemukan hampir semua responden memberikan jawaban yang
salah pada soal nomor 8 dan 9 tentang peran independen perawat dan intervensi
keperawatan pada klien dengan kiris penyakit/ penderitaan/ terminal. Hal itu terjadi
dikarenakan minimnya informasi perrawat dalam pemenuhan kebutuhan spiritual klien,
perawat menganggap bahwa pada saat klien dalam keadaan krisis penyakit hal yang paling
dibutuhkan klien adalah keluarga sehingga semua diserahkan pada keluarga.

Hasil pengujian uji statistik Korelasi Spearman rho diketahui tingkat kemaknaan
(ρ)= 0,000 yang berarti H1 diterima, menunjukkan adanya hubungan bermakna antara
pengetahuan perawat tentang pemenuhan kebutuhan spiritual klien dengan impelementasi
keperawatan. Hal ini menurut Hamid (2000) karena perawat selama mengikuti pendidikan
kurang diberi materi yang cukup tentang asuhan keperawatan spiritual klien dan setiap
perawat memiliki pengalaman spiritual yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

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 (Notoatmojo, 2003). Dikatakan terbentuknya suatu perilaku baru, dimulai dari
domain kognitif atau pengetahuan (Notoatmodjo, 2003). Dari pengalaman dan penelitian
ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku
yang tidak didasari oleh pengetahuan. Menurut Slameto (2000) beberapa faktor yang

No Pengetahua
n

Implementasi Keperawatan
Total

N
Total

%
Kurang Cukup Baik

N % N % N %
1 Kurang 3 12,5

%
2 8,4

%
0 0% 5 20,9

%
2 Cukup 1 4,2% 6 24,

9%
4 16,7% 11 45,8

%
3 Baik 0 0% 1 4,2

%
7 29,1% 8 33,3

%
Jumlah 24 100

%
Spearman rho ρ = 0,000                   r  =  0,712
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mempengaruhi pengetahuan diantaranya kesehatan, intelegensi dilihat dari tingkat
pendidikan klien, perhatian dilihat dari usia klien, minat dan bakat.

Sebagian besar karakteristik pendidikan responden merupakan perawat lulusan
DIII Keperawatan. Menurut I.B Mantra (2000), bahwa semakin tinggi pendidikan
seseorang semakin mudah pula orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan
pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari
orang lain maupun dari media massa sehingga pengetahuan yang diterimanya menjadi
semakin banyak. Dengan pengetahuan yang didapatkan dalam proses pendidikan DIII
Keperawatan, maka pengetahuan perawat akan pentingnya kebutuhan spiritual klien yang
mengalami krisis penyakit/ penderitaan/ terminal semakin bertambah.

Sebagian besar perawat karakteristik umur responden dalam penelitian ini berada
dalam rentang usia 20-30 tahun. Hal ini menunjukkan dengan pada usia produktif yang
masih lebih memperhatikan informasi dan menambah wawasan klien. Salah satu cara
untuk memperoleh pengetahuan adalah dengan penyuluhan, oleh karena itu perlu
ditingkatkan lagi pengetahuan atau pemahaman perawat akan pentingnya pemenuhan
kebutuhan spiritual klien pada mengalami krisis penyakit/ penderitaan/ terminal. Hal ini
berkaitan erat dengan tanggung jawab dan tanggung gugat perawat dalam melaksanakan
asuhan keperawatan kepada pasien.

2. Hubungan sikap perawat tentang pemenuhan kebutuhan spiritual klien dengan
implementasi keperawatan akibat krisis penyakit

Tabel 2 Tabulasi silang antara sikap perawat dalam pemenuhan kebutuhan
spiritual klien dengan implementasi keperawatan akibat krisis penyakit di
ruang Bedah dan Interna RSIA Pusura Tegalsari pada bulan Februari-April
2012 (Crosstabulation).

No Sikap
Implementasi Keperawatan

Total
N

Total
%

Kurang Cukup Baik
N % N % N %

1 Kurang 4 16,6% 3 12,5% 1 4,1% 8 33,2%
2 Cukup 0 0% 4 16,7% 6 25,1

%
10 41,8%

3 Baik 0 0% 2 8,3% 4 16,7
%

6 25%

Jumlah 24 100 %
Spearman rho ρ = 0,000 r =  0,794

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 24 responden, sebagian kecil responden sebanyak
4 responden  (16,7%) bersikap cukup dalam pemenuhan kebutuhan spiritual klien dengan
implementasi keperawatan cukup dan bersikap baik dalam pemenuhan kebutuhan spiritual
klien dengan implementasi keperawatan baik.

Hasil uji statistik Korelasi Spearman rho diketahui tingkat kemaknaan (ρ) = 0,000,
yang berarti H1 diterima, yaitu ada hubungan yang bermakna antara sikap perawat dalam
pemenuhan kebutuhan spiritual klien dengan impelementasi keperawatan. Sedangkan nilai
korelasinya (r)= 0,794 yang berarti hubungan kedua variabel tersebut bersifat kuat dan
positif.

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 24 responden, sebagian kecil responden bersikap
cukup dalam pemenuhan kebutuhan spiritual klien dengan implementasi keperawatan
cukup dan bersikap baik dalam pemenuhan kebutuhan spiritual klien dengan implementasi
keperawatan baik. Hasil pengujian uji statistik Korelasi Spearman rho diketahui tingkat
kemaknaan (ρ) = 0,000, yang berarti H1 diterima, yaitu ada hubungan yang bermakna
antara sikap perawat dalam pemenuhan kebutuhan spiritual klien dengan impelementasi
keperawatan. Dari hasil kuesioner sikap ditemukan hampir setengah responden
memberikan jawaban yang salah pada soal nomor 6 yang menyangkal bahwa kebutuhan
spiritual adalah tanggung jawab perawat dan hampir semua responden menjawab salah
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pada no.11 dimana peerawat lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan biologis/
fisiologis klien daripada kebutuhan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan
spiritual dalam pelayanan kesehatan klien yang dilakukan perawat kurang terjamah.

Stimulus yang diterima seseorang akan menimbulkan respon batin berupa sikap
terhadap obyek yang diketahui. Kemudian obyek yang telah disadari sepenuhnya tersebut
akan menimbulkan respon berupa tindakan (Notoatmodjo, 2003). Jadi sikap seseorang
akan mempengaruhi tindakannya dalam hal ini berupa implementasi keperawatan pada
kebutuhan spiritual klien. Namun demikian suatu sikap belum secara otomatis terwujud
dalam suatu bentuk tindakan. Untuk terwujudnya sikap agar menjadi suatu perbuatan nyata
dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu : faktor intern adalah faktor yang berasal dari diri sendiri
dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar dirinya. Salah satu faktor eksternal
adalah faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan (Widyatun, 2000).
penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal berupa ketersediaan fasilitas yang
menunjang yaitu ketersediaan format impelementasi keperawatan pada kebutuhan spiritual
klien yang selama ini masih belum distandardisasikan.

Menurut Jamaludin Ancok (1999) 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. Data penelitian ini
menunjukkan hampir setengah responden responden berpengetahuan baik dengan
implementasi keperawatan baik dan sebagian kecil responden berpengetahuan kurang
dengan implementasi keperawatan kurang. Pengetahuan yang dimiliki akan menimbulkan
kesadaran akan pentingnya dokumentasi secara lengkap sehingga akan mempengaruhi
sikap dalam memberikan pelayanan kepada klien termasuk didalamnya adalah
pendokumentasian pada format balance cairan secara lengkap.

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja, menunjukkan bahwa hampir
sebagian kecil perawat yang bekerja di Ruang Bedah dan Interna RSIA Pusura Tegalsari
mempunyai masa kerja >10 tahun dan sebagian besar responden mempunyai masa kerja 1-
5 tahun. Hal ini menunjukkan dengan bertambahnya pengalaman belajar dalam bekerja
yang dikembangkan akan membentuk suatu sikap  yang sesuai dengan tingkatan sikap,
yaitu: menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab. Dalam penelitian ini
sikap perawat sudah mencapai tahap bertanggung jawab untuk kesembuhan klien terhadap
penyakitnya namun perlu ditingkatkan dalam pemenuhan kebutuhan spiritual klien.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pengetahuan perawat yang baik tentang pemenuhan kebutuhan spiritual meningkatkan
implementasi pemenuhan kebutuhan spiritual klien yang mengalami krisi penyakit.

2. Perawat bersikap cukup baik dalam pemenuhan kebutuhan spiritual klien sehingga
cukup baik pula memberikan implementasi keperawatan pada klien yang mengalami
krisis penyakit.

Saran

1. Perlu ditingkatkan pengetahuan perawat tentang pemenuhan kebutuhan spiritual klien
dengan krisis penyakit/penderitaan/kematian baik formal maupun informal misalnya
dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau dengan mengikuti
seminar/pelatihan yang berhubungan dengan aspek spiritual dalam perawatan.

2. Pihak Rumah Sakit memfasilitasi ketersediaan format asuhan keperawatan yang lebih
difokuskan pada kebutuhan spiritual klien yang mengalami krisis penyakit.

3. Perlu diteliti lebih lanjut pengaruh penyuluhan tentang kebutuhan spiritual terhadap
perubahan perilaku perawat dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pada klien akibat
krisis penyakit.
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ABSTRAK

Orang dewasa yang lebih tua berusia 55-70 tahun adalah tahap akhir dari siklus
kehidupan manusia, seringkali dalam warna dengan kondisi hidup yang tidak sesuai
dengan harapan. Banyak faktor yang menyebabkan orang tua memiliki gangguan mental
seperti depresi meliputi kesepian, kemiskinan, dan kehilangan pasangan (kematian).
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan depresi
pada lansia.

Penelitian ini menggunakan studi korelasi dengan rancangan cross sectional.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang tua dengan depresi di desa
Domas di jalan dari Petal sebanyak 45 lansia. Sampel diambil dengan menggunakan
purposive sampling dari 40 responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner
dan uji statistik menggunakan uji korelasi spearman rho (ρ <0,05).

Hasil ini menunjukkan faktor kesepian terkait dengan korelasi depresi pada orang
dewasa yang lebih tua dengan sedang (ρ = 0,000 r = 0,533), faktor yang terkait dengan
tingkat kemiskinan depresi pada orang dewasa yang lebih tua dengan korelasi yang kuat (ρ
= 0,000 r = 0,712), dan faktor terkait dengan kehilangan pasangan dengan tingkat depresi
pada orang dewasa yang lebih tua dengan korelasi yang (ρ = 0,006 r = 0,425).

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor kesepian,
kemiskinan, dan kehilangan pasangan (kematian) memiliki korelasi dengan tingkat depresi
pada orang tua. Faktor kemiskinan memiliki hubungan yang dominan dengan korelasi yang
kuat.

Kata kunci: Kesepian, Kemiskinan, Kehilangan pasangan, Tingkat depresi pada lansia

ABSTRACT

Older adults aged 55-70 years is the final stage of the cycle of human life, often in
color with living conditions that are not in line with expectations. Many factors led to an
elderly person have a mental disorder such as depression include loneliness, poverty, and
loss of spouse (death). The aim of the study was to identify factors associated with
depression in the elderly.

This study uses correlation study with cross sectional design. Population used in
this study was elderly with depression in the village of Domas on the street of Petal as
many as 45 elderly. Samples are taken using a purposive sampling of 40 respondents. Data
was collected using questionnaires and statistical tests using spearman rho correlation test
(ρ <0.05).

These results indicate loneliness factor associated with the correlation of
depression in older adults with moderate (ρ = 0.000 r = 0.533), factors associated with
poverty rates of depression in older adults with a strong correlation (ρ = 0.000 r = 0.712),
and factors related to loss of spouse with rates of depression in older adults with the
correlation being (ρ = 0.006 r = 0.425).
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The conclusion of this study stated that the factors of loneliness, poverty, and loss
of spouse (death) have correlation with levels of depression in the elderly. The poverty
factors have a dominant relationship with the strong correlation.

Keyword: Loneliness, Poverty, Loss of spouse, Level of depression in elderly

PENDAHULUAN

Lanjut usia sebagai tahap akhir dari siklus kehidupan manusia, sering di warnai
dengan kondisi hidup yang tidak sesuai dengan harapan. Banyak faktor yang menyebabkan
lansia mengalami gangguan mental seperti depresi (Syamsuddin, 2006). Hasil wawancara
terhadap 10 orang lansia yang bertempat tinggal di Desa Domas Dusun Petal Kecamatan
Menganti pada tanggal 18 Oktober 2011, menunjukan bahwa 3 orang lansia kurang
mendapatkan perhatian dari keluarga. Hal ini disebabkan oleh kesibukan dari anak-
anaknya dan ditunjang dengan tempat tinggal yang jauh sehingga anaknya jarang
mengunjunginya. Hal tersebut menyebabkan orang tua merasa kesepian karena tidak ada
yang menemani dan memperhatikannya. 3 orang lansia yang mengalami kemiskinan
karena sebagian besar lansia di Desa Domas Dusun Petal bekerja sebagai buruh
tani/bercocok tanam sebanyak 2 orang lansia dan 1 orang lansia yang lain hanya diam di
rumah. Dan 4 orang lansia lainnya yang mengalami kehilangan pasangan hidup
(kematian). Beberapa masalah yang dihadapi oleh lansia tersebut dapat menjadikan mereka
mengalami depresi. Namun faktor yang berhubungan dengan tingkat depresi pada lansia
masih belum dapat dijelaskan.

Depresi merupakan masalah mental yang paling banyak ditemui pada lansia.
Prevalensi depresi pada lansia di dunia sekitar 8 – 15 %. Hasil survey dari berbagai negara
di dunia diperoleh prevalensi rata-rata depresi pada lansia adalah 13, 5 % dengan
perbandingan wanita dan pria 14, 1 : 8, 6. Studi yang paling tepat untuk menyatakan bahwa
gejala-gejala penting dari depresi menyerang kira-kira 10 – 15 % dari semua orang yang
berusia lebih dari 65 tahun yang tidak di institusionalisasi. Menurut Widya (2007),
penyakit jiwa adalah salah satu penyebab morbiditas dan kecacatan. Diperkirakan 340 juta
orang di seluruh dunia mengalami depresi, dan pada tahun 2020 di tingkat dunia depresi
akan menduduki peringkat kedua di bawah penyakit jantung iskhemik. Berdasarkan hasil
riset sebelumnya menunjukan dari 45 orang lansia di Desa Domas Dusun Petal Kecamatan
Menganti, didapatkan lansia yang mengalami depresi 20 orang dan diantaranya terdapat 19
orang lansia mengalami depresi ringan dan depresi sedang sebanyak 1 orang (Heri
Setiawan, 2010). Berdasarkan hasil studi pendahuluan dari 10 orang lansia yang
mengalami depresi ringan, 3 orang yang mengalami depresi karena kesepian, 3 orang
mengalami depresi karena kemiskinan, dan 4 orang mengalami depresi karena kehilangan
pasangan hidup (kematian).

Depresi dan lanjut usia sebagai tahap akhir siklus perkembangan manusia. Masa di
mana semua orang berharap akan menjalani hidup dengan tenang, damai, serta menikmati
masa pensiun bersama anak dan cucu tercinta dengan penuh kasih sayang. Pada
kenyataannya tidak semua lanjut usia mendapatkan kasih sayang. Persoalan hidup yang
menimpa lanjut usia seperti: kemiskinan, kegagalan yang beruntun, kesedihan yang
berkepanjangan, ataupun konflik dengan keluarga atau anak, atau kondisi lain seperti tidak
memiliki keturunan yang bisa merawatnya dan lain sebagainya. Kondisi hidup seperti ini
dapat memicu kejadian depresi. Tidak ada media bagi lanjut usia untuk mencurahkan
segala perasaan dan kegundahan merupakan kondisi yang akan mempertahankan depresi,
karena dia akan terus menekan segala bentuk perasaan negatif ke alam bawah sadar (Rice,
1994). Menurut Heriawan (2000), faktor yang menyebabkan depresi diantaranya kesepian,
kemiskinan, berkabung/kehilangan pasangan hidup (kematian). Masalah psikologis yang
paling banyak terjadi pada lansia adalah kesepian, kesepian merupakan perasaan terasing
(terisolasi) adalah perasaan tersisihkan, terpencil dari orang lain, karena merasa berbeda
dengan orang lain (Probosuseno, 2007). Kasus kesepian menyebabkan kesehatan fisik dan
mental mengalami penekanan karena mereka tidak mempunyai teman (Murray, 2003).
Lansia yang hidup dalam keterasingan dan merasa kesepian yang akhirnya dapat
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menyebabkan depresi serta menurunnya daya tahan tubuh dengan segala manifestasi
penyakit yang dapat ditimbulkannya. Faktor depresi lainnya adalah kemiskinan.
Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok/ dasar disebabkan
karena kurangnya pandapatan/ penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.
Kemiskinan mengakibatkan lansia tidak mampu mengatasi masalah-masalah sosial
psikologis yang dihadapinya, memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, menampilkan
peranan sosial. Hal tersebut dapat menyebabkan depresi (Epi Supiadi, 2003). Dan faktor
depresi yang lainnya adalah kehilangan orang terdekat. Dimana kehilangan dan berduka
merupakan bagian integral dari kehidupan. Kehilangan adalah suatu kondisi yang terputus
atau terpisah atau memulai sesuatu tanpa hal yang berarti sejak kejadian tersebut.
Kehilangan mungkin terjadi secara bertahap atau mendadak, bisa tanpa kekerasan atau
traumatik, diantisispasi atau tidak diharapkan/diduga. Kematian juga membawa dampak
kehilangan bagi orang yang dicintai. Karena keintiman, intensitas dan ketergantungan dari
ikatan atau jalinan yang ada, kematian pasangan suami/istri atau anak biasanya membawa
dampak emosional yang luar biasa dan tidak dapat ditutupi. Kehilangan yang
berkepanjangan harus dipertimbangkan sebagai depresi. Lansia yang menderita depresi
mempunyai resiko bunuh diri. Hal ini telah banyak dialami lansia di Amerika, Hongkong,
Australia, serta dapat pula terjadi di Indonesia (Martina, 2002).

Depresi perlu diatasi dengan dukungan sosial dari keluarga maupun masyarakat.
Dukungan dari keluarga seperti perhatian, kesediaan untuk melibatkan orang tua dalam
mengambil keputusan serta merawatnya. Dukungan dari masyarakat seperti saling
bersosialisasi, sehingga dukungan sosial dikalangan lansia sangat dibutuhkan untuk
mengantisipasi masalah kesepian, kemiskinan, dan kehilangan. Faktor penyebab depresi
harus ditemukan sejak dini, karenanya pengenalan masalah mental sejak dini merupakan
hal yang penting, sehingga beberapa gangguan masalah mental pada lansia dapat dicegah,
dihilangkan atau dipulihkan (Evy, 2008).

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, yang dilakukan di rumah lansia
itu sendiri yang ada di Desa Domas Dusun Petal Kecamatan Menganti, pada bulan Januari-
Febuari tahun 2012. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh lansia yang mengalami
depresi di Desa Domas Dusun Petal Kecamatan Menganti sebanyak 45 lansia. Dengan
teknik sampling purposive sampling, Jadi besar sampel pada lansia yang mengalami
depresi berdasarkan kriteria inklusi sebesar 40 responden. Pada penelitian ini variabel
independennya adalah kesepian, kemiskinan, dan kehilangan pasangan (kematian),
sedangkan variabel dependen pada penelitian yang akan dilakukan adalah tingkat depresi
pada lansia. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Dari data yang terkumpul
dianalisa dengan menggunakan Uji Spearman Rho untuk mengetahui kolerasi dua sampel
yang berkolerasi bila berbentuk ordinal, dengan taraf signifikansi p ≤ 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Kesepian

Tabel 1 Diagram pie distribusi responden berdasarkan tingkat kesepian pada lansia di
Desa Domas Dusun Petal pada bulan Februari s/d Maret 2012

Kesepian Jumlah Persentase
Ringan 6 15%
Sedang 31 78%
Berat 3 7%
Total 40 100%
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Tabel 1 menunjukan bahwa sebagian besar dari 40 responden mengalami kesepian
dalam tingkat sedang sebanyak 31 responden (78%) dan sebagian kecil dalam tingkat
ringan sebanyak 3 responden (7%).

Berdasarkan hasil penelitian gambar 3 menunjukkan bahwa sebanyak 31 responden
mengalami kesepian dalam tingkat sedang, 6 responden mengalami kesepian ringan, dan 3
responden mengalami kesepian berat, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya
kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya pribadi, kesediaan keluarga dalam merawat
lansia dan kesedian masyarakat untuk  menerima keadaan lansia. Hasil penelitian
menunjukan sebagian besar responden mengalami kesepian sedang sebanyak 31 responden
(77,5 %). Pada tabel tabulasi data menunjukan bahwa responden yang mengalami kesepian
sedang merasa putus asa saat menghadapi masalah yang berat sebanyak 19 reponden, tidak
mampu menyelesaikan masalah pribadi sebanyak 15 responden, merasa sakit hati ketika
dikritik dan diberi saran oleh orang lain sebanyak 25 responden, merasa khawatir jika
keluarga akan meninggalkanya sebanyak 30 responden, merasa keluarga sudah tidak
memperhatikan dan merawatnya sebanyak 24 responden, merasa sedih ketika keluarga
tidak memperhatikan dan merawat sebanyak 29 responden, merasa jenuh saat berkumpul
dengan teman sebanyak 19 responden, tidak merasa senang saat  berada di lingkungan
yang baru sebanyak 19 responden, tidak mengerti topik yang dibicarakan oleh teman-
temannya sebanyak 10 responden, merasa khawatir di lingkungan yang baru nantinya jika
ada teman yang menolak untuk berteman sebanyak 21 responden, merasa tidak senang
untuk mengerjakan pekerjaaan yang anda sukai maupun tidak disukai sebanyak 8
responden, merasa apa yang sudah lakukan sia-sia dihadapan keluarga sebanyak 25
responden, merasa tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik kepada orang lain
sebanyak 22 responden, merasa malu ketika anda salah dalam mengerjakan suatu
pekerjaan sebanyak 22 responden,  merasa perbuatan menyendiri disuatu tempat lebih baik
dari pada harus berbicara dengan orang lain sebanyak 26 responden.

Kesepian merupakan sebuah perasaan dimana seseorang mengalami rasa yang kuat
akan kehampaan dan kesendirian (Hidayat, 2006). Menurut Bruno (2000) kesepian juga
sebagai suatu keadaan mental dan emosional, terutama dicirikan oleh adanya perasaan
terasing dan berkurangnya hubungan yang bermakna dengan orang lain. Selanjutnya,
kesepian akan disertai oleh berbagai macam emosi negative seperti depresi,
ketidakbahagiaan, ketidakpuasan, serta menyalahkan diri sendiri. Menurut Brehm et al
(2002) terdapat empat hal yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kesepian, yaitu :
(1) Ketidakadekuatan dalam hubungan yang dimiliki seseorang, dimana hubungan
seseorang yang tidak adekuat akan menyebabkan seseorang merasa tidak puas dengan
hubungan yang dimilikinya tersebut. (2) Terjadi perubahan terhadap apa yang diinginkan
seseorang dari suatu hubungan yaitu kesepian juga dapat muncul karena terjadi perubahan
terhadap apa yang diinginkan seseorang dari suatu hubungan. Pada saat hubungan sosial
yang dimiliki seseorang cukup memuaskan, orang tersebut tidak mengalami kesepian.
Akan tetapi ada saat dimana hubungan tersebut tidak lagi memuaskan, karena orang itu
telah merubah apa yang diinginkannya dari hubungan tersebut. (3) Self-esteeem yaitu
kesepian berhubungan dengan self-esteem yang rendah. Orang yang memiliki self-esteem
yang rendah cenderung merasa tidak nyaman pada situasi yang beresiko secara sosial.
Lansia yang dalam keadaan seperti ini akan menghindari kontak sosial tertentu secara terus
menerus yang akan berakibat pada kesepian. (4) Perilaku interpersonal akan menentukan
keberhasilan individu dalam membangun hubungan yang diharapkan. Dibandingkan
dengan orang yang tidak mengalami kesepian, orang yang mengalami kesepian akan
menilai orang lain secara negatif, tidak begitu menyukai orang lain, menginteprestasi
tindakan orang lain secara negatif, dan cenderung berpegang pada sikap yang bermusuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepian dipengaruhi oleh peran serta dari
keluarga dalam merawat dan memperhatikan lansia, karena dari hasil tabulasi data didapat
sebagian besar lansia merasa takut dan sedih ketika keluarga tidak mau memperhatikan dan
merawatnya. Kondisi tersebut membuat lansia merasa tersisih, sehingga ketika mereka
memiliki masalah cenderung putus asa dalam menghadapinya dan lebih memilih
menyendiri disuatu tempat daripada bercerita dengan orang lain. Terkadang dalam
mengerjakan kegiatan, seorang lansia kurang dipercaya karena dianggap kondisi fisiknya
sudah mengalami penurunan sehingga mereka merasa apa yang dilakukannya sia-sia.
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2. Faktor Kemiskinan

Tabel 2 distribusi responden berdasarkan tingkat kemiskinan pada lansia di Desa
Domas Dusun Petal pada bulan Februari s/d Maret 2012.

Kemiskinan Jumlah Persentase
Ringan 3 7%
Sedang 33 83%
Berat 4 10%
Total 40 100%

Berdasarkan gambar 2 menujukkan sebagian besar dari 40 responden berada
ditingkat kemiskinan sedang (KS 1) sebanyak 33 responden (82%) dan sebagian kecil
mengalami kemiskinan ringan sebanyak 3 responden (8%). Berdasarkan hasil penelitian
gambar 5.4 menunjukkan bahwa sebanyak 33 responden mengalami kemiskinan dalam
tingkat sedang, 3 responden mengalami kemiskinan ringan, dan 4 responden mengalami
kemiskinan berat, hal ini dipengaruhi oleh pekerjaan, pendapatan dan kebutuhan dasar
sehari-hari. Hasil penelitian menunjukan sebagian besar responden mengalami kemiskinan
sedang sebanyak 33 responden (82%). Pada tabel tabulasi data menunjukan bahwa
responden yang mengalami kemiskinan sedang sebagian kecil mereka tidak berkerja
sebanyak 10 reponden, yang bekerja sebagai petani 23 responden, penghasilan yang ≤
Rp20.600,00 perhari sebanyak 18 responden, kebutuhan sehari-hari yang tidak dipenuhi
oleh orang lain sebanyak 17 lansia, pemenuhan nutrisi yang kurang dari 3× sehari
sebanyak 10 responden, makanan yang dikonsumsi tidak terdiri dari 4 sehat 5 sempurna
sebanyak 28 responden, yang tidak memiliki rumah lagi ditempat lain sebanyak 33
responden, rumah yang berlantai tanah sebanyak 16 responden, yang tidak memiliki alat
transportasi untuk bepergian sebanyak 21 responden, dan sebanyak 33 responden tidak
dapt membeli pakaian baru setiap bulan.

Maxwell (2007) menggunakan istilah kemiskinan untuk menggambarkan
keterbatasan pendapatan dan konsumsi, keterbelakangan derajat dan martabat manusia,
ketersingkiran sosial, keadaan yang menderita karena sakit, kurangnya kemampuan dan
ketidakberfungsian fisik untuk bekerja, kerentanan dalam menghadapi perubahan politik
dan ekonomi, tiadanya keberlanjutan sumber kehidupan, tidak terpenuhinya kebutuhan
dasar, dan adanya perampasan relatif (relative deprivation). Sedangkan BPS (1999),
mengemukakan ciri-ciri rumah tangga miskin adalah : sebagian besar rumah tangga miskin
hanya mempunyai satu orang pekerja, sebagian besar tempat tinggal rumah tangga miskin
belum memenuhi persyaratan kesehatan yang ada, sebagian besar memiliki lahan pertanian
relatif kecil, tingkat pendidikan kepala rumah tangga sebagian besar masih rendah, rata-
rata jam kerja masih rendah jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin, dan
status pekerjaan 70% adalah petani.

Dari 28 responden yang mengalami kemiskinan ringan, sedang, dan berat bekerja
sebagai buruh tani, karena di Dusun Petal merupakan daerah pertanian. Penghasilan yang
didapat dari pekerjaan tersebut rata-rata ≤ Rp 20.600,00 perhari, sehingga tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan makanan yang dikonsumsi alakadarnya
tidak memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Keadaan tersebut dapat membuat mereka mengalami
tekanan psikologis dan sosial.

3. Faktor kehilangan pasangan hidup (kematian)

Tabel 3 distribusi responden berdasarkan tingkat kehilangan pasangan hidup
(kematian) pada lansia di Desa Domas Dusun Petal pada bulan Februari s/d
Maret 2012

Kehilangan pasangan hidup Jumlah Persentase
Ringan 6 15%
Sedang 32 80%
Berat 2 5%
Total 40 100%
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Berdasarkan tabel 3 menunjukkan sebagian besar dari 40 responden mengalami
kehilangan dalam tingkat sedang yaitu 32 responden (80%) dan sebagian kecil sebanyak 2
responden mengalami kehilangan pasangan hidup dalam tingkat berat (5%).

Berdasarkan hasil penelitian gambar 5.5 menunjukkan bahwa sebanyak 32
responden mengalami kehilangan pasangan hidup (kematian) dalam tingkat sedang, 6
responden mengalami kehilangan pasangan hidup (kematian) ringan, dan 2 responden
mengalami kehilangan pasangan hidup (kematian) berat, hal ini dipengaruhi oleh
pengingkaran, marah, tawar-menawar, Penerimaan. Hasil penelitian menunjukan sebagian
besar responden mengalami kehilangan pasangan hidup (kematian)  sedang sebanyak 32
responden (80 %). Pada tabel tabulasi data menunjukan bahwa semua responden sudah
tidak memiliki pasangan hidup, yang tidak dapat menerima kenyataan bahwa pasangannya
sudah meninggal dunia sebanyak 17 responden, yang menangis ketika mengingat suami/
istrinya yang sudah meninggal sebanyak 30 responden, yang marah dengan dirinya sendiri
karena tidak mampu menjaga pasangannya sebanyak 18 responden, yang emosinya cepat
memuncak ketika menghadapi setiap permasalahan setelah kepergian suami/ istrinya
sebanyak 19 responden, yang pernah berandai-andai apabila pasangannya masih hidup
mereka akan tekun berdoa sebanyak 28 responden, yang selalu berharap suami/ istrinya
kembali di sisinya lagi sebanyak 16 responden, yang dapat menyadari bahwa seseorang
akan meninggal sebanyak 20 responden.

Kehilangan (loss) adalah peristiwa hilangnya sesuatu atau seseorang yang sangat
bernilai bagi seseorang (Nugroho, 2000). Kehilangan karena kematian merupakan suatu
keadaan pikiran, perasaan, dan aktivitas yang mengikuti kehilangan. Proses dukacita dan
berkabung yang bersifat mendalam, internal, menyedihkan, dan berkepanjangan dapat
membuat seseorang mengalami depresi. Menurut Rando (1991) dalam Potter&Perry
(2005) Dukacita adalah proses mengalami reaksi psikologis, sosial, dan fisik terhadap
kehilangan yang dipersepsikan. Berkabung adalah proses yang mengikuti suatu kehilangan
dan mencakup berupaya untuk melewati dukacita. Proses dukacita dan berkabung bersifat
mendalam, internal, menyedihkan, dan berkepanjangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden sudah tidak memiliki
pasangan hidup yang disebabkan karena kematian, meskipun sebagian dari mereka
menyadari bahwa seseorang akan meninggal dunia akan tetapi mereka selalu sedih dan
menangis ketika mengingat pasangannya karena sebagian dari mereka menyesalkan
perlakuannya terhadap pasangannya ketika masih hidup. Responden yang ditinggal
pasangannya meninggal mengalami perasaan kehilangan berkepanjangan dan mempunyai
kekhawatiran untuk menjalani kehidupan tanpa pasangannya tersebut.

4. Tingkat depresi pada lansia

Tabel 4 distribusi responden berdasarkan tingkat depresi pada lansia di Desa Domas
Dusun Petal pada bulan Februari s/d Maret 2012
Tingkat depresi Jumlah Persentase
Tidak ada/ minimal 0 0%
Ringan 35 87%
Sedang 4 10%
Berat 1 3%
Total

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari 40 responden mengalami
depresi ringan sebanyak 35 responden (87%) dan sebagian kecil mengalami depresi berat
sebanyak 1 responden (3%). Hal ini dapat diketahui dengan menggunakan alat ukur Beck
& Deck yang terdiri dari kesedihan, pesimis, rasa kegagalan, ketidakpuasan, rasa bersalah,
tidak menyukai diri sendiri, membahayakan diri sendiri, menarik diri, keragu-raguan,
perubahan gambaran diri, kesulitan kerja, keletihan, dan anoreksia. Hasil penelitian
menunjukan sebagian besar responden mengalami tingkat depresi ringan sebanyak 35
responden (87%).

Tabel tabulasi data menunjukan bahwa responden yang merasa sedih sebanyak 33
responden dengan tingkat depresi ringan, merasa sedih sepanjang waktu sebanyak 1
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responden dengan tingkat depresi berat, yang mersa berkecil hati mengenai masa depan
sebanyak 28 reponden dengan tingkat depresi ringan, yang merasa tidak mempunyai apa-
apa  untuk memandang masa depan sebanyak 3 responden dengan tingkat depresi sedang 2
responden dan 1 responden dengan tingkat depresi berat, yang merasa gagal melebihi
orang pada umumnya sebanyak 15 responden dengan tingkat depresi ringan, 4 responden
dengan tingkat depresi sedang, dan 1 responden dengan tingkat depresi berat, yang tidak
menyukai cara yang digunakan sebanyak 24 responden dengan tingkat depresi ringan, 3
responden dengan tingkat depresi sedang, dan 1 responden dengan tingkat depresi berat,
yang merasa buruk atau tak berharga sebagai bagian dari waktu yang baik sebanyak 18
responden dengan tingkat depresi ringan, 4 responden dengan tingkat depresi sedang, dan 1
responden dengan tingkat depresi berat, yang tidak suka dengan dirinya sendiri sebanyak 5
responden dengan tingkat depresi ringan, 1 responden dengan tingkat depresi sedang, dan 1
responden dengan tingkat depresi berat, semua responden tidak mempunyai pikiran-pikiran
mengenai membahayakan dirinya sendiri, yang kurang berminat pada orang lain dari pada
sebelumnya sebanyak 16 responden dengan tingkat depresi ringan, 3 reponden dengan
tingkat depresi sedang , dan 1 responden dengan tingkat depresi berat, yang berusaha
mengambil keputusan sebanyak 18 responden dengan tingkat depresi ringan dan 2
responden dengan tingkat depresi sedang, yang mempunyai banyak kesulitan dalam
mengambil keputusan sebanyak 1 responden dengan tingkat depresi sedang, yang tidak
dapat membuat keputusan sama sekali sebanyak 1 responden dengan tingkat depresi berat,
yang merasa khawatir jika nampak tua sebanyak 9 responden dengan tingkat depresi
ringan, 1 responden dengan tingkat depresi sedang dan 1 responden dengan tingkat depresi
berat, yang memerlukan upaya tambahan untuk memulai melakukan sesuatu sebanyak 17
responden dengan tingkat depresi ringan, 4 responden dengan tingkat depresi sedang dan 1
responden dengan tingkat depresi berat, yang merasa lelah dari biasanya sebanyak 14
responden dengan tingkat depresi ringan dan 1 responden dengan tingkat depresi berat, dan
yang merasa nafsu makannya tidak sebaik sebelumnya sebanyak 16 responden dengan
tingkat depresi ringan, 2 responden dengan tingkat depresi sedang dan 1 responden dengan
tingkat depresi berat.

Depresi dapat diartikan sebagai salah satu bentuk gangguan alam perasaan (afektif,
mood) yang ditandai dengan perasaan sedih yang berlebihan, murung, tidak bersemangat,
perasaan tidak berharga, merasa kosong, putus harapan, selalu merasa dirinya gagal, tidak
berminat pada ADL sampai ada ide bunuh diri (Yosep, 2010). Adapun faktor yang
menyebabkan depresi diantaranya; faktor sosial yang meliputi: berkurangnya interaksi,
kesepian, kemiskinan, dan kehilangan pasangan hidup (kematian); faktor psikologi yang
meliputi: rasa rendah diri, kurang rasa keakraban, ketidakberdayaan; dan faktor biologik
yang meliputi: kehilangan atau kerusakan sel saraf, resiko genetik maupun adanya penyakit
tertentu (kanker, diabetes, paska stroke, dll). Depresi mempunyai empat tingkatan yaitu
depresi tidak ada, depresi ringan, depresi sedang, dan depresi berat (Heriawan, 2000).

Lansia di Dusun Petal sebagian besar merasakan kesedihan, karena dipengaruhi
oleh beberapa factor antara lain adalah kesepian, kemiskinan, dan kehilangan pasangan
hidup (kematian) yang membuat mereka mengalami tekanan psikososial.

5. Hubungan kesepian dengan tingkat depresi pada lansia

Tabel 5 Hubungan kesepian dengan tingkat depresi pada lansia di Desa Domas Dusun
Petal pada bulan Februari s/d Maret 2012.

Kesepian
Tingkat Depresi Jumlah

Tidak ada % Ringan % Sedang % Berat % Total %
Ringan 0 0 6 15 0 0 0 0 6 15
Sedang 0 0 29 72,5 2 5 0 0 31 77,5
Berat 0 0 0 0 2 5 1 2,5 3 7,5
Total 0 0 35 87,5 4 10 1 2,5 40 100

Uji Spearman Rho Correlation p = 0,000     r = 0,533



Journals of Ners Community Vol 5 No 1 Juni 2014

43

Berdasarkan tabel 1 hubungan kesepian dengan tingkat depresi pada lansia
menunjukan sebagian besar lansia sebanyak 29 orang (72,5%) mengalami kesepian sedang
dengan tingkat depresi ringan.

Hasil statistik dengan menggunakan uji “ spearman rho correlation ” pada tabel 1
didapat nilai kemaknaan p = 0,000 (p ≤ 0,05) artinya ada hubungan kesepian dengan
tingkat depresi pada lansia (H1 diterima dan Ho ditolak), sedangkan nilai koefisien korelasi
r = 0,533 menunjukkan tingkat hubungan sedang.

Menurut Yosep (2010) depresi dapat diartikan sebagai salah satu bentuk gangguan
alam perasaan (afektif, mood) yang ditandai dengan perasaan sedih yang berlebihan,
murung, tidak bersemangat, perasaan tidak berharga, merasa kosong, putus harapan, selalu
merasa dirinya gagal, tidak berminat pada ADL sampai ada ide bunuh diri. Adapun faktor
yang menyebabkan lansia mengalami depresi diantaranya adalah kesepian (Heriawan,
2000). Kesepian merupakan sebuah perasaan dimana seseorang mengalami rasa yang kuat
akan kehampaan dan kesendirian (Hidayat, 2006). Menurut Bruno (2000) kesepian juga
sebagai suatu keadaan mental dan emosional, terutama dicirikan oleh adanya perasaan
terasing dan berkurangnya hubungan yang bermakna dengan orang lain. Dari pengalaman
dan penelitian terbukti bahwa seseorang yang mengalami kesepian merasakan tekanan
emosional, karena merasa dirinya terasingkan oleh karena keadaan tersebut dapat membuat
seseorang mengalami depresi. Untuk mengetahui tingkat depresi yang dialami oleh lansia,
peneliti menggunakan alat ukur Beck & Deck (Sumber Ilmu Keperawatan Komunitas,
2009). Menurut Heriawan (2000) seseorang yang mengalami depresi juga dipengaruhi oleh
faktor resiko lainya seperti jenis kelamin dan umur. Jenis kelamin perempuan lebih sering
terpajan dengan stresor lingkungan dari pada laki-laki dan depresi juga sering terjadi pada
usia lebih dari 65 tahun karena faktor predisposisi biologis.

Hasil penelitian menunjukan ada hubungan antara kesepian dengan tingkat depresi
pada lansia dengan tingkat korelasi sedang, dan sebagian besar lansia yang mengalami
depresi berjenis kelamin perempuan karena koping yang dimiliki oleh perempuan lebih
rendah dari pada laki-laki. Kesepian yang terjadi di Desa Domas Dusun Petal disebabkan
oleh berbagai faktor diantaranya karena tidak mempunyai anak, ditinggal oleh anaknya
yang sudah berkeluarga, dan pasangan hidupnya yang sudah meninggal membuat mereka
merasa bahwa hidupnya sekarang sendiri, tidak ada yang memperhatikan dan merawatnya.
Dengan usia yang terus bertambah, lansia harus melewati segala proses kehidupan
termasuk adanya suatu masalah yang harus dihadapi. Oleh sebab itu mereka juga
membutuhkan seseorang yang mau mengerti dan mendengarkan keluh kesahnya, agar
dapat menyelesaikan masalah yang dialaminya atau meringankan bebannya.

6. Hubungan kemiskinan dengan tingkat depresi pada lansia

Tabel 6 Hubungan kemiskinan dengan tingkat depresi pada lansia di Desa Domas Dusun
Petal pada bulan Februari s/d Maret 2012.

Berdasarkan tabel 6 hubungan kemiskinan dengan tingkat depresi pada lansia
menunjukan sebagian besar lansia sebanyak 32 orang (80%) mengalami kemiskinan
sedang dengan tingkat depresi ringan.

Hasil statistik dengan menggunakan uji spearman rho correlation pada tabel 2
didapat nilai kemaknaan p = 0,000 (p ≤ 0,05) artinya ada hubungan kemiskinan dengan

Kemiskina
n

Tingkat Depresi Jumlah
Tidak
ada

% Ringa
n

% Sedang % Berat % Tot
al

%

Ringan 0 0 3 7,5 0 0 0 0 3 7,5
Sedang 0 0 32 80 1 2,5 0 0 33 82,

5
Berat 0 0 0 0 3 7,5 1 2,5 4 10
Total 0 0 35 87.5 4 10 1 2,5 40 100

Uji Spearman Rho Correlation p = 0,000     r = 0,712
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tingkat depresi pada lansia (H1 diterima dan Ho ditolak), sedangkan nilai koefisien
korelasi r = 0,712 menunjukkan tingkat hubungan yang kuat.

Maxwell (2007) menggunakan istilah kemiskinan untuk menggambarkan
keterbatasan pendapatan dan konsumsi, keterbelakangan derajat dan martabat manusia,
ketersingkiran sosial, keadaan yang menderita karena sakit, kurangnya kemampuan dan
ketidakberfungsian fisik untuk bekerja, kerentanan dalam menghadapi perubahan politik
dan ekonomi, tiadanya keberlanjutan sumber kehidupan, tidak terpenuhinya kebutuhan
dasar, dan adanya perampasan relatif (relative deprivation). Sedangkan BPS (1999),
mengemukakan ciri-ciri rumah tangga miskin adalah : sebagian besar rumah tangga miskin
hanya mempunyai satu orang pekerja, sebagian besar tempat tinggal rumah tangga miskin
belum memenuhi persyaratan kesehatan yang ada, sebagian besar memiliki lahan pertanian
relatif kecil, tingkat pendidikan kepala rumah tangga sebagian besar masih rendah, rata-
rata jam kerja masih rendah jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin, dan
status pekerjaan 70% adalah petani. Dari beberapa istilah kemiskinan tersebut dapat
dijelaskan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya karena rendahnya penghasilan yang didapatkan. Keadaan seperti ini
dapat membuat orang dalam kondisi tertekan, karena harus memenuhi kewajibannya
seperti menyekolahkan anaknya dan memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan
minum. Jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka mereka akan
merasa tertekan dan dapat mengalami gangguan kesehatan mental yaitu depresi. Salah satu
faktor penyebab tingkat depresi pada lansia yaitu kemiskinan (Heriawan, 2000).

Hasil penelitian menunjukan ada hubungan antara kemiskinan dengan tingkat
depresi pada lansia dengan tingkat korelasi kuat, karena lansia di Desa Domas Dusun Petal
sebagian besar bekerja sebagai buruh tani sehingga penghasilan yang mereka dapatkan
masih kurang untuk membiayai kehidupan mereka. Apalagi sebagian kecil dari lansia
tersebut masih mempunyai anak yang masih bersekolah karena sebagian besar lansia yang
mengalami depresi berusia antara 61-65 tahun dan karena pasangan hidupnya yang sudah
meninggal. Kondisi tersebut membuat mereka mengalami tekanan hidup yang berat karena
kebutuhan hidup yang bertambah mahal dan harus terpenuhi sehingga kemiskinan yang
mereka alami membuat mereka mengalami depresi.

7. Hubungan kehilangan pasangan hidup (kematian) dengan tingkat depresi pada
lansia

Tabel 7 Hubungan kehilangan pasangan hidup (kematian) dengan tingkat depresi pada
lansia di Desa Domas Dusun Petal pada bulan Februari s/d Maret 2012.

Berdasarkan tabel 7 hubungan kehilangan pasangan hidup (kematian) dengan
tingkat depresi pada lansia menunjukan sebagian besar lansia sebanyak 29 orang (72,5%)
mengalami kehilangan sedang dengan tingkat depresi ringan.

Hasil statistik dengan menggunakan uji spearman rho correlation pada tabel 3
didapat nilai kemaknaan p = 0,006 (p ≤ 0,05) artinya ada hubungan kehilangan pasangan
hidup (kematian) dengan tingkat depresi pada lansia (H1 diterima dan Ho ditolak),
sedangkan nilai koefisien korelasi r = 0,425 menunjukkan tingkat hubungan sedang.

Kehilanga
n

pasangan
hidup

(kematian)

Tingkat Depresi Jumlah
Tida

k
ada

% Ringa
n

% Sedang % Bera
t

% Tota
l

%

Ringan 0 0 6 15 0 0 0 0 6 15
Sedang 0 0 29 72,5 3 7,5 0 0 32 80
Berat 0 0 0 0 1 2,5 1 2,5 2 5
Total 0 0 35 87,5 4 10 1 2,5 40 10

0
Uji Spearman Rho Correlation p = 0,006     r = 0,425
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Kehilangan (loss) adalah peristiwa hilangnya sesuatu atau seseorang yang sangat
bernilai bagi seseorang (Nugroho, 2000). Kehilangan karena kematian merupakan suatu
keadaan pikiran, perasaan, dan aktivitas yang mengikuti kehilangan. Proses dukacita dan
berkabung yang bersifat mendalam, internal, menyedihkan, dan berkepanjangan dapat
membuat seseorang mengalami depresi menurut Rando (1991) dalam Potter&Perry (2005).
Dimana menurut Yosep (2010) depresi merupakan sebagai salah satu bentuk gangguan
alam perasaan (afektif, mood) yang ditandai dengan perasaan sedih yang berlebihan,
murung, tidak bersemangat, perasaan tidak berharga, merasa kosong, putus harapan, selalu
merasa dirinya gagal, tidak berminat pada ADL sampai ada ide bunuh diri yang salah satu
faktor penyebabnya menurut Heriawan (2000) adalah kehilangan pasangan hidup
(kematian) dan sebagian besar yang mengalaminya berjenis kelamin perempuan, karena
koping yang dimiliki perempuan untuk menerima kehilangan lebih rendah dari pada laki-
laki.

Hasil penelitian menunjukan ada hubungan antara kehilangan pasangan hidup
(kematian) dengan tingkat depresi pada lansia dengan tingkat korelasi sedang, karena
lansia yang ditinggal pasangannya meninggal mengalami perasaan kehilangan
berkepanjangan dan mempunyai kekhawatiran untuk menjalani kehidupan tanpa
pasangannya. Kondisi tersebut disebabkan karena sebagian besar lansia yang mengalami
depresi berjenis kelamin perempuan. Mereka selalu sedih ketika mengingat pasangannya
yang sudah meninggal karena sebagian dari mereka menyesalkan perlakuannya terhadap
pasangannya ketika masih hidup. Perasaan tersebut membuat mereka mengalami depresi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Lansia di Desa Domas Dusun Petal Kecamatan Menganti yang merasa kesepian
menyebabkan depresi.

2. Kemiskinan yang dialami lansia di Desa Domas Dusun Petal Kecamatan Menganti bisa
menyebabkan depresi.

3. Lansia di Desa Domas Dusun Petal Kecamatan Menganti yang kehilangan pasangan
hidup (kematian) bisa menyebabkan depresi.

Saran

1. Bagi lansia perlu mempunyai motivasi yang tinggi dalam meningkatkan
keterampilannya sesuai dengan hobinya seperti menganyam, membuat kue, dan lain-
lain untuk mengisi kesendiriannya dan hasil karyanya bisa dijual untuk menambah
penghasilannya. Lansia juga dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan sosial atau
keagamaan. Serta selalu mengikuti kegiatan dan penyuluhan kesehatan di Posyandu
lansia untuk menambah pengetahuan dan wawasan agar dapat meningkatkan kesehatan
fisik dan mental.

2. Bagi keluarga harus sesering mungkin untuk mengajak berkomunikasi agar lansia bisa
mengutarakan sesuatu bila ada masalah dan mengikutsertakan lansia dalam melakukan
kegiatan rumah sehari-hari agar lansia tidak merasa dikucilkan.

3. Bagi petugas kesehatan perlu meningkatkan kegiatan di Posyandu lansia dengan
mengadakan terapi untuk mengurangi tingkat depresi pada lansia seperti dengan terapi
musik, okupasi, dan lain-lain.

4. Bagi masyarakat harus mendayagunakan hasil karya lansia supaya dapat membantu
meningkatkan perekonomiannya.

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih baik, dan
peneliti harus mengkaji lebih dalam tentang faktor lain yang menyebabkan kejadian
depresi pada lansia.
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FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KECEMASAN PASIEN PRE
OPERASI

(Factors Associated with Anxiety Patients Pre Operation)

Masrikan*, Hafsah Sutrisno*

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

ABSTRAK

Operasi adalah salah satu terapi medis yang dapat menyebabkan kecemasan karena
ancaman dapat integrasi individu dan psikologis. Kecemasan merupakan pengalaman
pribadi emosional dan subjektif yang tidak dapat diamati secara langsung. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang memiliki korelasi dengan
kecemasan pada pasien preoperation.

Penelitian ini menggunakan desain studi asosiasi dengan metode cross sectional
dengan 44 sampel yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Variabel bebas
dalam penelitian ini adalah kedewasaan, pengetahuan, dan stressor. Variabel terikat adalah
kecemasan pasien preoperasi. Uji statistik yang digunakan adalah spearman rank dengan
tingkat kemaknaan α < 0.05.

Berdasarkan analisis Korelasi Spearman Rank, penelitian ini menunjukkan tidak
ada korelasi antara kematangan dengan kecemasan pada α = 0,168, tidak ada hubungan
antara pengetahuan dengan kecemasan pada α = 0,271, dan ada hubungan antara stressor
dengan kecemasan pada α = 0.029.

Persiapan pasien preoperasi oleh perawat harus sesuai dengan perawatan holistik
tidak hanya fisik tapi juga aspek psikologis, sehingga akan mengurangi kecemasan pasien.

Kata kunci: operasi Pre, pematangan, Pengetahuan, dan Stressor, Kecemasan.

ABSTRACT

Surgery is one of medical therapy that may lead to anxiety because can threat
individual integration and psychological. Anxiety is an emotional and subjective individual
experience that can not be directly observed. The purpose of this research is to explain
factors that have correlation with anxiety on patients preoperation.

This research used associate study design with cross sectional method with 44
samples that were selected based on inclution and exclution criteria. Independent
variables in this research were maturational, knowledge, and stressor. Dependent variable
is anxiety of patients preoperation. The statistical test used was Spearman rank with
significance level α <0.05.

Based on Spearman Rank Correlation analysis, this research shown no correlation
between maturational with anxiety on α = 0.168, no correlation between knowledge with
anxiety on α = 0.271, and there are correlation between stressor with anxiety on α =
0.029.

Preparation of patients preoperation by the nurses must according with holistic
care not physical only but psychological aspect too, so that will be reduce the patient’s
anxiety.

Keywords: Pre operative, Maturational, Knowledge, and Stressor, Anxiety.
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PENDAHULUAN

Tindakan pembedahan merupakan salah satu bentuk terapi medis yang dapat
mendatangkan stress karena terdapat ancaman terhadap tubuh, integritas dan terhadap jiwa
seseorang (Long, 2006). Pembedahan merupakan tindakan pengobatan yang banyak
menimbulkan kecemasan, sampai saat ini sebagian besar orang menganggap bahwa
pembedahan merupakan pengalaman yang sangat menakutkan, baik bagi orang kesehatan
sendiri maupun orang awam terutama jika pembedahan yang dilakukan termasuk dalam
kategori segera dilakukan operasi. Reaksi cemas ini akan berlanjut bila klien tidak pernah
atau kurang mendapat informasi yang berhubungan dengan penyakit dan tindakan yang
dilakukan terhadap dirinya. Carbonel (2004) mengatakan setiap orang pernah mengalami
periode cemas, apalagi pasien yang akan menjalani pembedahan. Kecemasan merupakan
gejala klinik yang jelas terlihat pada pasien dengan penatalaksanaan medis. Kecemasan
yang mereka alami biasanya terkait dengan segala macam prosedur asing yang harus
dijalani pasien dan juga ancaman terhadap keselamatan jiwa akibat segala macam prosedur
pembedahan dan tindakan pembiusan (Rondhianto, 2008). Menurut pengamatan dan
observasi pra survey pada bulan Maret sampai bulan Mei yang dilakukan di ruang Instalasi
Bedah Sentral RSUD Ibnu Sina Gresik sering kali dijumpai pertanyaan atau pernyataan
oleh pasien, yaitu mengapa harus operasi, berapa biaya operasi yang dibutuhkan,
bagaimana perawatan setelah pulang, sembuhnya kapan, apakah nanti bisa beraktivitas
seperti sebelum operasi, apakah nanti bisa kambuh lagi dan mungkin masih ada pertanyaan
atau pernyataan lain yang tidak disebutkan. Hal ini menunjukkan bahwa pasien cemas
sebelum dilakukan tindakan operasi. Dan sampai saat ini, masih belum ada yang meneliti
tentang analisis faktor-faktor yang menyebabkan pasien cemas sebelum tindakan operasi
(preoperasi).

Studi pendahuluan yang dilakukan, frekuensi kasus pembedahan di RSUD Ibnu
Sina Gresik ini cukup tinggi, data yang diambil dari rekam medis menunjukkan, pada
tahun 2008 sebanyak 2.327 operasi, tahun 2009 sebanyak 2.456 operasi, dan tahun 2010
sebanyak 2.709 operasi. Berdasar pada pengamatan dan observasi prasurvey peneliti, untuk
pembedahan bulan Maret 2011 sebanyak 244 operasi, bulan April 2011 sebanyak 239
operasi dan bulan Mei sebanyak 193 operasi. Dari jumlah tersebut, pasien yang mengalami
kecemasan ringan 20%, cemas sedang 55%, dan cemas berat 25%. Hal di atas menarik
minat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Ansietas dapat dijelaskan dengan berbagai teori yang berkembang. Menurut
Barbara C. Long (1996) kecemasan dipengaruhi oleh perkembangan kepribadian
(personality development), maturasional, tingkat pengetahuan, karakteristik stimulus, dan
karakteristik individu. Selain itu, telah dibuktikan bahwa kesehatan umum seseorang
mempunyai akibat nyata sebagai predisposisi terhadap ansietas. Ansietas mungkin disertai
dengan gangguan fisik dan selanjutnya menurunkan kapasitas seseorang untuk mengatasi
stressor (Stuart, Sundeen, 1998). Hal ini menimbulkan respon psikologik terhadap stress
hingga mengakibatkan kecemasan pada pasien khususnya sebelum dilakukan tindakan
operasi. Berbagai dampak psikologis yang dapat muncul adalah adanya ketidaktahuan akan
pengalaman pembedahan yang dapat mengakibatkan kecemasan yang terekspresi dalam
berbagai bentuk seperti marah, menolak atau apatis terhadap kegiatan keperawatan. Klien
yang cemas sering mengalami ketakutan atau perasaan tidak tenang (Rothrock, 1999). Hal
tersebut dapat mempengaruhi tingkatan kecemasan mulai dari tingkat ringan, sedang, dan
berat. Kecemasan dengan berbagai tingkat akan mempengaruhi keadaan psikologis klien
yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah, frekuensi nadi cepat, peningkatan
pernafasan, dilatasi pupil, mulut kering (Hurdock dan Gallo, 2005). Akibat dari kecemasan
yang berat, dapat mempengaruhi  seorang pasien jadi gagal menjalani operasi, seperti
contoh pasien dengan riwayat hipertensi jika mengalami kecemasan sebelum operasi dapat
mengakibatkan pasien sulit tidur dan tekanan darahnya akan meningkat sehingga operasi
bisa dibatalkan (Barbara,   1996).

Petugas kesehatan dapat melakukan upaya yang efektif untuk meminimalisir
tingkat kecemasan pasien preoperasi setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
kecemasan pada pasien preoperasi. Pasien yang akan menjalani pembedahan sangat
membutuhkan informasi yang berhubungan dengan prosedur tindakan yang akan dilakukan
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terhadap dirinya. Maka, di sinilah peran perawat sangat diperlukan khususnya pemberian
informasi tentang prosedur persiapan operasi, keadaan kamar operasi, tindakan operasi,
serta kondisi setelah operasi. Dengan persiapan operasi yang baik diharapkan operasi
berjalan lancar, serta mengatasi kecemasan pasien dalam menghadapi operasi. Dari
berbagai keadaan di atas, maka pada penelitian ini peneliti ingin menganalisis faktor yang
berhubungan dengan tingkat kecemasan pada pasien preoperasi.

METODE DAN ANALISA

Desain pada penelitian ini adalah desain Cross Sectional, yang dilakukan di
Instalasi Bedah Sentral RSUD Ibnu Sina  Gresik pada tanggal 25 - 25 Oktober 2011.
Populasi  dalam penelitian ini adalah pasien dewasa preoperasi sebesar 50 pasien. Dengan
teknik sampling Purposive Sampling. Jadi besarnya sampel dalam penelitian adalah 44
responden. Variabel independen dalam penelitian ini adalah maturasional, tingkat
pengetahuan, dan stressor. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah
kecemasan pasien preoperasi. Instrumen pada penelitian ini menggunakan wawancara
tidak langsung yaitu dengan angket/kuesioner. Data yang telah diperoleh diolah dan
dianalisis dengan menggunakan uji Korelasi Spearman dengan tingkat signifikasi () 0,05,
yang artinya jika hasil hitung menunjukkan α < 0,05 Ho ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan maturasional dengan kecemasan pasien preoperasi

Tabel 1 Faktor maturasional pada tingkat kecemasan pasien preoperasi di IBS bulan
September – Oktober 2011

Maturasional
Kecemasan

TotalTidak ada Ringan Sedang Berat

n % n % N % n % N %
Kurang

Cukup

Baik

6

6

25

13,6

13,6

56,8

-

1

3

-

2,3

6,8

2

1

-

4,5

2,3

-

-

-

-

-

-

-

8

8

28

18,2

18,2

63,6

Jumlah 37 84 4 9,1 3 6,8 - - 44 100
Spearman’s Rho Sig. = 0,168              Koef. Korelasi = 0,212

Berdasarkan tabel 1 di atas didapatkan pada responden di Instalasi Bedah Sentral
RSUD Ibnu Sina Gresik sebagian besar responden mempunyai tingkat maturasi individu
yang baik tidak mengalami kecemasan sebesar 25 orang (56,8%), dan sebagian kecil
responden mempunyai tingkat maturasi cukup yang mengalami kecemasan sedang adalah
1 orang (2,3%). Dari analisis statistik Spearman Rho didapatkan Sig. = 0,168 > 0,05 dan
koefisien korelasi = 0,212 berarti tidak ada hubungan antara tingkat maturasi individu
dengan kecemasan pasien preoperasi.

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan Spearman Rank Correlation
menunjukkan tingkat kemaknaan α = 0,168 > 0,05 yang artinya tidak ada hubungan
maturasional dengan kecemasan pasien preoperasi di Instalasi Bedah Sentral RSUD Ibnu
Sina Gresik, dengan derajat kekuatan hubungan 0,212.

Menurut Barbara C. Long (2001), tingkat maturasi individu akan mempengaruhi
tingkat kecemasan. Pada bayi tingkat kecemasan lebih disebabkan oleh perpisahan,
lingkungan atau orang yang tidak kenal dan perubahan hubungan dalam kelompok sebaya.
Kecemasan pada kelompok remaja lebih banyak disebabkan oleh perkembangan seksual.
Pada dewasa berhubungan dengan ancaman konsep diri, sedangkan pada lansia kecemasan
berhubungan dengan kehilangan fungsi. Semakin baik tingkat maturasi individu maka
tingkat kecemasan akan semakin rendah, dan semakin kurang tingkat maturasi individu
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maka tingkat kecemasan akan semakin berat. Menurut Kaplan dan Sadock (1997)
gangguan kecemasan dapat terjadi pada semua usia, lebih sering pada usia dewasa dan
lebih banyak pada wanita. Sebagian besar kecemasan terjadi pada umur 21-45 tahun. Pada
hasil penelitian Sukarno (2005), ditemukan tidak ada hubungan antara umur dengan
kecemasan pasien. Menurut Sarwono (2003), kematangan kepribadian seseorang tidak
mutlak tetapi perkembangan usia turut mempengaruhi kematangan pribadi seseorang.
Menurutnya, semakin bertambah usia seseorang  tidak menjamin bahwa kepribadiannya
akan semakin baik. Ada beberapa variabel luar yang ikut mempengaruhi perkembangan
individu. Variabel luar yang turut mempengaruhi kematangan individu adalah faktor
pengalaman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara
maturasional dengan kecemasan pasien preoperasi. Data umum menunjukkan bahwa orang
yang tergolong dewasa (umur 36-45 tahun) sebanyak 50%, dan 50% dari seluruh
responden adalah laki-laki. Hal ini yang sangat mempengaruhi kematangan kepribadian
seseorang, sehingga didapatkan sebagian besar responden tidak mengalami kecemasan.
Pada usia tersebut kecemasan klien dapat terjadi jika ada ancaman konsep diri. Dalam hal
ini responden tidak merasa adanya ancaman konsep diri, maka tidak ada gangguan
kecemasan. Jumlah responden yang setengahnya adalah laki-laki juga mendukung tentang
tidak adanya kecemasan. Laki-laki cenderung memiliki koping individu yang lebih kuat.
Laki-laki juga tidak mudah terganggu body image, kurang memperhatikan masalah
penampilan dirinya daripada wanita.

2. Hubungan pengetahuan dengan kecemasan pasien preoperasi

Tabel 2 Faktor tingkat pengetahuan pada tingkat kecemasan pasien preoperasi di IBS bulan
September – Oktober 2011

Pengetahuan
Kecemasan

TotalTidak ada Ringan Sedang Berat

n % n % n % n % N %
Kurang

Cukup

Baik

5

25

7

11,4

56,8

15,9

-

4

-

-

9,1

-

-

1

2

-

2,3

4,5

-

-

-

-

-

-

5

30

9

11,4

68,2

20,4

Jumlah 37 84,1 4 9,1 3 6,8 - - 44 100
Spearman’s Rho Sig. = 0,271              Koef. Korelasi = -0,170

Berdasarkan tabel di atas didapatkan pada responden di Instalasi Bedah Sentral
RSUD Ibnu Sina Gresik sebagian besar responden mempunyai tingkat pengetahuan cukup
yang tidak mengalami kecemasan sebesar 25 orang (56,8%), dan sebagian kecil yang
memiliki pengetahuan kurang 5 orang (11,4%) juga tidak mengalami kecemasan. Hasil
analisis statistik Spearman Rho didapatkan Sig. = 0,271 > 0,05 dan koefisien korelasi = -
0,170 berarti tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan individu dengan kecemasan
pasien preoperasi.

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan Spearman Rank Correlation
menunjukkan tingkat kemaknaan α = 0,271 > 0,05 yang artinya tidak ada hubungan
pengetahuan dengan kecemasan pasien preoperasi di Instalasi Bedah Sentral RSUD Ibnu
Sina Gresik, dengan derajat kekuatan hubungan sebesar -0,170.

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan
penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmojo, 2007). Pengetahuan seseorang
dapat diketahui dengan wawancara atau melalui angket (kuesioner) yang menanyakan
tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Yang dimaksud
pengetahuan dalam penelitian ini adalah sejauh mana responden mengetahui dan
memahami tentang prosedur preoperasi ataupun pengetahuan tentang tindakan operasi.
Tingkat pengetahuan responden yang dipakai dalam penelitian ini hanya pada jenjang C1
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(tahu) dan C2 (memahami). Menurut Long, Barbara. C (2001), individu yang tingkat
pengetahuannya lebih tinggi akan mempunyai koping yang lebih adaptif terhadap
kecemasan daripada individu yang tingkat pengetahuannya lebih rendah. Dari teori
tersebut dapat disimpulkan bahwa individu dengan tingkat pengetahuan baik akan
mengalami kecemasan yang rendah. Menurut As’ad (2000) semakin tinggi pendidikan
yang dicapai seseorang semakin besar keinginan untuk memanfaatkan pengetahuan dan
keterampilan. Pendapat tersebut senada dengan pendapat Notoatmodjo (2000), bahwa
pendidikan seseorang berperan dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang dalam
berinteraksi dengan lingkungan. Karena hasil pendidikan ikut membentuk pola berpikir,
pola persepsi dan sikap pengambilan keputusan seseorang. Tingkat pendidikan yang cukup
akan lebih mudah dalam mengidentifikasi stresor dalam diri sendiri maupun dari luar
dirinya. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kesadaran dan pemahaman terhadap
stimulus (Jatman, 2000). Teori lain mengatakan, klasifikasi suatu tindakan terapi medis
dapat mendatangkan kecemasan karena terdapat ancaman pada integritas tubuh dan jiwa
seseorang (Long, 1996). Semakin mengetahui tentang tindakan, akan mempengaruhi
tingkat kecemasan pasien.

Hasil penelitian menunjukkan hubungan pengetahuan dengan kecemasan pasien
preoperasi tidak dapat dibuktikan. Data umum menunjukkan 54,5% responden
berpendidikan SLTA, dan 54,5% bekerja swasta. Hasilnya didapatkan sebagian besar
responden mempunyai tingkat pengetahuan cukup dan sebagian besar tidak mengalami
kecemasan, meskipun ada sebagian kecil responden yang mengalami kecemasan ringan
dan kecemasan sedang. Responden dengan tingkat pengetahuan baik juga sebagian besar
tidak mengalami kecemasan, tetapi ada sebagian kecil yang mengalami kecemasan sedang.
Responden dengan pengetahuan baik dan cukup, mempunyai pemikiran dan pola persepsi
yang baik tentang tindakan operasi. Mereka yakin akan prosedur dan tindakan operasi
adalah suatu jalan untuk kesembuhan penyakitnya. Sedangkan pada responden yang
mempunyai tingkat pengetahuan kurang justru semua respondennya tidak mengalami
kecemasan dan tidak ada yang mengalami kecemasan ringan maupun sedang seperti pada
responden dengan pengetahuan baik dan pada responden dengan pengetahuan cukup.
Responden yang berpengetahuan kurang pada dasarnya juga kurang mengetahui prosedur
dan resiko-resiko yang dapat terjadi yang diakibatkan oleh proses operasi. Mereka
berkeyakinan bahwa operasi adalah untuk menghilangkan penyakit yang dideritanya. Pola
pikir dan persepsi yang baik inilah yang menekan kecemasan mereka.

3. Hubungan stressor dengan kecemasan pasien preoperasi

Tabel 3 Faktor stressor pada tingkat kecemasan pasien preoperasi di IBS bulan September
– Oktober 2011

Stressor
Kecemasan

TotalTidak ada Ringan Sedang Berat

n % n % n % n % N %
Banyak

Cukup

Sedikit

9

6

22

20,5

13,6

50

3

-

1

6,8

-

2,3

1

2

-

2,3

4,5

-

-

-

-

-

-

-

13

8

23

29,5

18,2

52,3

Jumlah 37 84,1 4 9,1 3 6,8 - - 44 100
Spearman’s Rho Sig. = 0,029              Koef. Korelasi = 0,329

Berdasarkan tabel 3 di atas didapatkan pada responden di Instalasi Bedah Sentral
RSUD Ibnu Sina Gresik sebagian besar responden mempunyai jumlah stressor sedikit yang
tidak mengalami kecemasan sebesar 22 orang (50%),dan sebagian kecil yang memiliki
stressor cukup mengalami kecemasan sedang sebanyak 2 orang (4,5%).

Hasil analisis statistik Spearman Rho didapatkan Sig. = 0,029 < 0,05 dan koefisien
korelasi = 0,329 berarti ada hubungan antara jumlah stressor dengan kecemasan pasien
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preoperasi. Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan Spearman Rank Correlation
menunjukkan tingkat kemaknaan α = 0,029 < 0,05 yang artinya ada hubungan stressor
dengan kecemasan pasien preoperasi di Instalasi Bedah Sentral RSUD Ibnu Sina Gresik,
dengan derajat kekuatan hubungan 0,329.

Menurut Barbara C. Long (1996), intensitas stimulus stressor yang semakin besar
maka semakin besar pula kemungkinan respon yang nyata akan terjadi. Stimulus hebat
akan menimbulkan lebih banyak respon yang nyata daripada stimulus yang timbul secara
perlahan-lahan. Stimulus yang timbulnya perlahan-lahan selalu memberi waktu bagi
seseorang untuk mengembangkan koping. Stressor yang menetap dapat menghabiskan
energi seseorang dan akhirnya akan melemahkan sumber-sumber koping yang ada.
Stressor yang ada akan lebih meningkatkan kecemasan pada individu daripada stimulus
yang lebih kecil. Seseorang dengan sistem pendukung sosial yang kuat menunjukkan suatu
peningkatan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap stressor, tetapi tanpa sistem
pendukung sosial sering menunjukkan peningkatan masalah psikososial (Dubos, 1992).
Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan bertambah banyak stressor maka
tingkat kecemasan akan semakin bertambah, dan semakin sedikit jumlah stressor maka
kecemasan akan semakin berkurang.

Hal tersebut dapat dibuktikan dalam penelitian ini dengan hasil sebagian besar
responden dengan jumlah stressor sedikit hampir seluruh responden tidak mengalami
kecemasan dan ada sebagian kecil yang mengalami kecemasan ringan. Yang termasuk ke
dalam stressor dalam penelitian ini antara lain tentang suasana dan keadaan kamar operasi,
lalu-lalang kesibukan petugas kamar operasi, tidak adanya penunggu anggota keluarga,
waktu tunggu pelaksanaan operasi, banyaknya alat-alat medis, dan kondisi pasien
preoperasi lainnya. Setengah dari jumlah responden adalah usia dewasa, tentunya telah
mempunyai keterampilan dalam menggunakan koping dan dapat memilih tindakan-
tindakan yang akan memudahkan adaptasi terhadap stressor baru. Setengah dari responden
juga berjenis kelamin laki-laki, yang tentunya lebih tahan terhadap adanya stressor. Laki-
laki lebih tidak menghiraukan adanya stressor baru, sehingga tidak memperberat ataupun
menambah jumlah stressor. Hal lain adalah, sebagian besar responden adalah bekerja.
Pekerjaan menuntut adanya aktivitas serta proses interaksi antar individu yang lebih luas,
sehingga menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak. Dengan
proses interaksi individu yang baik tentunya mendukung peningkatan kemampuan untuk
menyesuaikan diri terhadap stressor.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Responden dengan maturasional baik tidak mengalami kecemasan, sedangkan
responden dengan maturasional kurang sebagian besar juga tidak mengalami
kecemasan.

2. Sebagian besar responden dengan pengetahuan cukup tidak mengalami kecemasan,
bahkan responden dengan pengetahuan kurang semua tidak mengalami kecemasan.

3. Pasien yang mengalami stressor preoperasi menyebabkan kecemasan. Hampir semua
responden dengan stressor sedikit tidak mengalami kecemasan.

Saran

1. Aplikasi kepada para perawat agar mengetahui faktor yang dapat menambah
kecemasan klien, serta menghindari dan mengurangi hal-hal tersebut. Hendaknya
dalam memberikan informasi bersifat garis besar dan sederhana sehingga mudah
diterima oleh pasien baik yang tingkat pengetahuannya tinggi maupun yang tingkat
pengetahuannya rendah. Persiapan pasien yang dilakukan oleh perawat harus secara
holistik tidak hanya aspek fisik semata tetapi juga aspek psikologis sesuai dengan
tingkat kedewasaan pasien preoperasi sehingga tidak menambah kecemasan.
Mengurangi hal-hal yang dapat menambah stressor bagi pasien preoperasi.
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2. Perlu ada penelitian tentang faktor stressor yang lebih luas dan lebih spesifik antara
lain tentang suasana dan keadaan kamar operasi, lalu-lalang kesibukan petugas kamar
operasi, tidak adanya penunggu anggota keluarga, waktu tunggu pelaksanaan operasi,
banyaknya alat-alat medis, dan kondisi pasien preoperasi lainnya yang berhubungan
dengan kecemasan pasien preoperasi .
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ABSTRAK

ASI adalah nutrisi terbaik bagi bayi. Petugas kesehatan berkomitmen memberikan
pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif karena dapat meningkatkan motivasi ibu
dalam menyusui bayi mereka hingga 6 bulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang manfaat menyusui pada ibu primipara
motivasi menyusui.

Desain penelitian adalah pra pendekatan percobaan crosss secsional, dengan
populasi 30 ibu. Sampling dengan teknik simple random sampling dan sampel yang
diperoleh yaitu 28 ibu. Variabel independen yaitu pengaruh pendidikan kesehatan tentang
manfaat menyusui dan variabel terikat yaitu motivasi ibu primapara yang menyusui.
Pengambilan data kemudian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diuji
menggunakan wilcoxon dengan taraf signifikansi α = 0,05.

Hasil yang diperoleh sebelum diberikan pendidikan kesehatan 71% motivasi tinggi
dan 29% motivasi sedang. Sementara itu setelah memberikan pendidikan kesehatan 96%
motivasi tinggi dan 4% motivasi tengah. Berdasarkan hasil Wilcoxon Sign Rank Test ƿ =
0,000 mana ƿ <0,05 maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang
manfaat menyusui pada ibu primipara motivasi menyusui.

Pendidikan kesehatan tentang manfaat ASI eksklusif pada ibu primipara
mempengaruhi motivasi ibu primipara memberikan ASI eksklusif. Petugas kesehatan
diharapkan untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu, terutama ibu-ibu
primipara tentang manfaat ASI eksklusif sehingga motivasi menyusui meningkat.

Kata kunci: Pendidikan kesehatan, Motivasi, Menyusui

ABSTRACT

Breast milk is the best nutritions for babies. Health education comitted health
workers about the importance of exclusive breastfeeding can be done because the mother’s
motivasion could be improved in the succes of breastfeeding their infant up to 6 months.
The goal of this research was to determine the effect of health education on the benefits of
breastfeeding on primiparous maternal motivation breastfeeding.

The study design was pra experiment approach secsional crosss, with a population
of 30 mothers. Sampling with simple random sampling technique and obtained samples of
28 mother. Independent variables namely effect of health education on the benefits of
breastfeeding and dependent variable that is the primaporous maternal motivasion
breastfeeding. Data retrieval is then performed using a questionnaire wilcoxon sign rank
test with significance level α= 0.05.

The results obtained are less before provided health education 71 % high
motivation and 29 % midlle motivation. Meanwhile after providing health education 96 %
high motivation and 4 % middle motivation. Based on results Wilcoxon Sign Rank Test ƿ =
0.000 where ƿ <0.05 then H0 is rejected, meaning that there is a effect of health education
on the benefits of breastfeeding on primiparous maternal motivation breastfeeding.
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The health education on the benefits of breasfeeding in primiparous mothers
influences motivation of exclusive breastfeeding. So the health workers expect to provide
health education to mothers, especially primiparous mothers about the benefits of
breasfeeding so that the motivation will be increase.

Keywords: Health education, Motivation, Breastfeeding

PENDAHULUAN

Pemberian  Air  Susu  Ibu  (ASI)  pada  bayi  merupakan  cara terbaik  bagi
peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  sejak  dini  yang  akan  menjadi
penerus  bangsa.  ASI  merupakan  makanan  paling  murah  dan  paling  sempurna  bagi
bayi.  Pemberian  ASI  berarti  memberikan  zat-zat  gizi  bernilai  tinggi  yang  dibutuhkan
untuk perkembangan  saraf  dan  otak,  memberikan  zat-zat  kekebalan  terhadap
beberapa  penyakit  dan  mewujudkan  ikatan  emosional  antara  ibu  dan  bayinya.
Mengingat  pentingnya  pemberian  ASI  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan  baik
fisik  maupun mental  dan  kecerdasannya,  maka  perlu  perhatian  agar  dapat  terlaksana
dengan  benar. Akan  tetapi  tingkat  kesadaran  masyarakat  Indonesia  untuk
memberikan  ASI  pada  bayinya  masih  sangat  memprihatinkan.  Dulu  setiap  ibu
tahunya  cuma  menyusui  tetapi  sekarang  ibu  harus  didorong-dorong  agar  mau
menyusui  bayinya.  Perkembangan  zaman  berdampak  pada  motivasi  dan  sikap  ibu
terhadap  pemberian  ASI.  Ada  kondisi  dan  situasi  yang  menyebabkan  ibu  tidak  dapat
menyusui  dengan  baik  dan benar,  termasuk  memberikan  ASI  ekslusif  atau  ASI  saja
selama  enam  bulan  pertama  sejak  kelahiran  bayi  (Perinasia,2011).  Yang  menjadi
permasalahan  utama  rendahnya  penggunaan  ASI  di  Indonesia  ada  beberapa  faktor
diantaranya  kurangnya  motivasi  ibu  dalam  pemberian  ASI,  kurangnya  pengetahuan
ibu  akan  pentingnya  ASI,  rendahnya  pendidikan  ibu,  kurangnya  dukungan,  faktor
social  budaya   dan  lain-lain.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  ibu  terlalu cepat
memberikan  susu  formula  dan  ibu  mudah    putus  asa,  tidak  mau  memberikan  ASI
lagi  kalau  ibu  maupun  bayi  mengalami  kesulitan  dalam  pemberian  ASI. (Perinasia,
2011).  Menurut  studi  pendahuluan  yang  dilakukan  peneliti  pada bulan  juni  2011,  di
RSUD  Ibnu  Sina  Gresik  hanya  sebagian  kecil  bayi  yang  mendapatkan  ASI,
terutama  pada  ibu  yang  baru  pertama  kali  melahirkan  dan  menyusui. Motivasi  atau
keinginan  dalam  memberikan  ASI  masih  rendah  hal   ini disebabkan  karena
merupakan  pengalaman  pertama  bagi  ibu  dan  ibu  masih  terfokus  pada  nyeri  setelah
persalinan.  Kurangnya  pengetahuan  ibu  tentang  ASI  dan  menyusui  juga  berpengaruh
pada  motivasi  ibu  dalam  pemberian  ASI  pada  bayinya.  Padahal  berbagai  upaya
termasuk  memberikan  bimbingan  dan  pendidikan  kesehatan  sudah  dilakukan.  Namun
sampai  saat  ini  pengaruh  pendidikan  kesehatan  terhadap  motivasi   pemberian  ASI
pada  ibu  post  partum  primipara  masih  belum  bisa  dijelaskan.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh Nutrition and Health
Surveylance System NSS) bekerjasama dengan Balitbangkes di Indonesia menunjukkan
bahwa cakupan ASI eksklusif usia bayi 4-6 bulan di perkotaan antara 4-12% sedangkan di
pedesaan 2-13%. Survei yang dilakukan terhadap 900 ibu di sekitar Jabodetabek diperoleh
fakta bahwa yang dapat memberi ASI eksklusif sampai 4 bulan hanya sekitar 5% saja
padahal 98% ibu tersebut menyusui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  37,9% dari  ibu
tersebut  tidak  pernah  mendapatkan  informasi  khusus  tentang  ASI,  sedangkan  70,4%
ibu  tidak  pernah  mendengar informasi  tentang  ASI  eksklusif   (Roesli  U,2005).  Di
Jawa  Timur  pada  tahun  2007  rata-rata  bayi  usia  0-6  bulan  yang  mendapatkan  ASI
eksklusif  sampai  enam  bulan  sebesar  18,78% (Dinkes  Jatim,2007).  Sedangkan  di
RSUD Ibnu Sina Gresik pada tahun 2010 hanya sekitar 30% bayi yang mendapatkan ASI
itupun sudah diberi tambahan susu formula.

Banyak faktor yang mempengaruhi ibu dalam pemberian ASI diantaranya  tingkat
pendidikan, pengetahuan, dukungan baik dari suami, keluarga maupun lingkungan, sosial
budaya  dan  status  kesehatan  ibu  selama  hamil  maupun  menyusui terutama  pada  ibu
primipara yang baru pertama kali melahirkan dan belum pernah mempunyai pengalaman
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tentang menyusui. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan  dan
pemahaman  ibu terutama  pada ibu primipara salah satunya dengan  memberikan
pendidikan  kesehatan  tentang  manfaat ASI.  Apabila  ibu  sudah  mengerti  tentang  ASI
terutama  banyak  manfaat  yang  bisa diperoleh  ibu  maupun bagi   bayi  yang  tidak  bisa
digantikan  oleh  susu  formula  merk  apapun,  maka  diharapkan  dapat  meningkatkan
motivasi  ibu  dalam  pemberian  ASI   terhadap  bayinya.

Ibu  yang  melahirkan  di  rumah  bersalin  atau  rumah  sakit  bisa  mendapatkan
bimbingan,  arahan  sehingga  termotivasi  untuk  menyusui.  Penyuluhan,  bimbingan  dan
konseling  pemberian  ASI  perlu  diprogramkan  sebagai  bagian  dari  pelayanan
kesehatan.  Apabila  ibu  maupun  bayi  mengalami  kesulitan  dalam  pemberian  ASI,
petugas  kesehatan dapat  diharapkan  membantu  ibu  sehingga   pemberian  ASI  bisa
berlanjut.  Pendidikan  kesehatan  masyarakat melalui  berbagai  media ( televisi,  radio,
majalah,  tabloid  dan  surat  kabar )  maupun  penjelasan  di tempat-tempat  umum
pelayanan dan pusat kegiatan  masyarakat  lainnya  diharapkan  dapat  meningkatkan
kesadaran  masyarakat  terutama  ibu  mengenai  pentingnya  ASI,  sehingga  motivasi  ibu
untuk  menyusui  dapat ditumbuhkan  dan   ditingkatkan.  Melihat  fenomena  diatas
peneliti  tertarik  ingin  mengetahui  bagaimana  pengaruh  pendidikan  kesehatan  tentang
manfaat  ASI  terhadap  motivasi  ibu  primipara  dalam  pemberian  ASI .

METODE DAN ANALISA

Desain penelitian  yang  digunakan  adalah  desain Pra-eksperimen dengan
pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pra  test-post test design, yang dilakukan
dilakukan  di  ruang Bougenvil  RSUD  Ibnu  Sina  Gresik  pada  bulan  Agustus -
September  2011. Populasi  penelitian  ini  adalah  semua  ibu primipara  yang  dirawat  di
Ruang Bougenvil  RSUD  Ibnu  Sina  Gresik  yang  menjalani  rawat  inap  sebanyak  30
orang. Dengan menggunakan teknik sampling Purposive  Sampling, jadi  besar  sampel
yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  28  orang.

Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah  pendidikan  kesehatan  tentang
manfaat  ASI. Sedangkan variabel  dependen dalam  penelitian  ini  adalah motivasi ibu
primipara dalam pemberian  ASI. Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah  SAP dan   leaflet  tentang  manfaat  ASI dan kuesioner motivasi  yang
dikembangkan dan dimodifikasi sendiri oleh peneliti.  Setelah  dilakukan  pengumpulan
data, data  yang  terkumpul  diberi  kode  dan  ditabulasi  untuk  mengetahui  perbedaan
hasil  penelitian  sebelum  dan  sesudah  dilakukan  perlakuan.  Selanjutnya  dilakukan  uji
Wilcoxon  Sign  Rank  Test untuk  mengetahui motivasi ibu primipara dalam pemberian
ASI  sebelum  dan  sesudah  dilakukan  perlakuan (  Pendidikan  Kesehatan  ) pada
kelompok  subyek.  Pada penelitian ini menggunakan  nilai  probability ≤  0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Motivasi Ibu Primipara Dalam Pemberian ASI Sebelum Dilakukan
Pendidikan Kesehatan.

Tabel 1 Motivasi Ibu Primipara Dalam Pemberian ASI Sebelum Dilakukan Pendidikan
Kesehatan di Ruang Bersalin RSUD Gresik Pada Bulan Oktober - Desember
2011.

Motivasi Frekuensi Prosentase (%)

Tinggi 20 71

Sedang 8 29

Rendah 0 0

Total 28 100
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Tabel 1 menunjukkan bahwa motivasi ibu primipara sebelum dilakukan pendidikan
kesehatan sebagian besar memiliki motivasi tinggi pemberian ASI yaitu sebanyak 20
responden (71%) dan tidak satupun responden yang memiliki motivasi rendah dalam
pemberian ASI.

Menurut teori Mc Clelland (2005) motif primer secara alami timbul pada
setiap manusia. Motif intrinsik dapat tumbuh pada seseorang untuk memenuhi
kebutuhan biologisnya, termasuk menyusui pada bayi. Dengan menyusui, ibu akan
merasa memenuhi kebutuhan nutrisi pada bayi.

Menurut Roesli Utami ( 2010 ), pandangan MDGs kedepan yakni tercapainya
cakupan pemberian ASI Eksklusif dan meningkatnya kesadaran seorang ibu untuk
memberikan ASI kepada bayinya. Hal ini terbukti dengan makin banyaknya ibu
yang mempunyai kesadaran untuk memberikan ASI eksklusif yang didapatkan dari
berbagai media, pengalaman, faktor ekonomi dan lainnya walaupun sebelum
dilakukan pendidikan kesehatan oleh petugas.

Keadaan semacam ini dapat terjadi karena faktor usia responden yang sudah
cukup dewasa diantaranya sebagian besar berusia 26-35 tahun. Disisi yang lain
responden berpendidikan cukup diantaranya berpendidikan SMA. Begitu juga
pekerjaan ibu yang sebagian besar sebagai ibu rumah tangga. Kondisi demikian
dapat dipahami karena responden cukup dewasa dalam menyikapi keadaan dirinya
yang sedang memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu dan berkewajiban
memberikan ASI kepada anaknya yang masih kecil. Dengan sikap yang positif
inilah yang mendorong seorang ibu mampu berperilaku yang baik terhadap
pemberian ASI untuk putra dan putrinya.

2. Motivasi Ibu Primipara Dalam Pemberian ASI Setelah Dilakukan Pendidikan
Kesehatan.

Tabel 2 Motivasi Ibu Primipara Dalam Pemberian ASI Sesudah Dilakukan Pendidikan
Kesehatan di Ruang Bersalin RSUD Gresik Pada Bulan Oktober - Desember
2011.

Motivasi Frekuensi Prosentase (%)
Tinggi 27 96
Sedang 1 4
Rendah 0 0
Total 28 100

Tabel 2 menunjukkan bahwa gambaran motivasi ibu primipara sesudah dilakukan
pendidikan kesehatan hampir seluruhnya memiliki motivasi tinggi dalam pemberian ASI
yaitu sebanyak 27 responden (96%) dan tidak ada satupun yang memiliki motivasi rendah
yaitu sebanyak 0 responden (0%). Tabel 2 menunjukkan bahwa hampir seluruhnya
(96%) responden mempunyai motivasi tinggi untuk menyusui secara eksklusif dan
sebagian kecil (4%) responden mempunyai motivasi sedang. Motivasi merupakan suatu
dorongan yang timbul oleh rangsangan dari luar maupun dari dalam, sehingga seseorang
berkeinginan untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dari keadaan
yang lalu.

Ditinjau dari segi pendidikan hampir sebagian responden berpendidikan
sampai SMU (42,9 %) dan sebagian kecil lulus SD (10,7 %). Menurut Notoatmodjo
(2005) pengetahuan merupakan hasil pengindraan manusia atau hasil tahu seseorang
terhadap objek melalui indera yang di milikinya. Makin tinggi pendidikan seseorang
maka semakin mudah untuk berinteraksi dan menerima informasi dari luar,
pendidikan berdampak pada pengetahuan, semakin tinggi pengetahuan maka
responden akan lebih memperhatikan pemberian ASI pada anak, sebaliknya jika
pengetahuan kurang maka responden akan bersikap acuh dan tidak  ingin mendapat
informasi tentang pentingnya pemberian ASI pada bayi.

Pendidikan kesehatan pada ibu akan memberikan informasi tentang pentingnya
pemberian ASI pada bayi sehingga setelah diberikan pendidikan kesehatan maka motivasi
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ibu makin bertambah. Pendidikan kesehatan menyebabkan ibu berperilaku baik dalam
pemberian ASI eksklusif dan menyambut positif dengan program pemberian ASI eksklusif
selama 6 bulan.

3. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Manfaat ASI Terhadap Motivasi
Ibu Primipara Dalam Pemberian ASI

Tabel 3 Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Manfaat ASI Terhadap Motivasi Ibu
Primipara Dalam Pemberian ASI di Ruang Bersalin RSUD Gresik Pada Bulan
Oktober - Desember 2011.

No Jumlah Z ƿ(sign)
1
2
3

Motivasi berkurang
Motivasi bertambah
Motivasi tetap

0
25
3

4,378 0,000

Total 28

Berdasarkan data dari tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa hasil uji statistik
Wilcoxon Sign Rank Test menunjukkan nilai signifikansi ( p sign = 0,000 ). Hal ini
berarti p sign < 0,05 sehingga Ho ditolak artinya ada pengaruh Pendidikan
Kesehatan Tentang Manfaat ASI Terhadap Motivasi Ibu Primipara Dalam Pemberian
ASI.

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa hasil uji statistik Wilcoxon Sign
Rank Test menunjukkan nilai signifikansi ( p sign = 0,000 ). Hal ini berarti p sign
< 0,05 sehingga Ho ditolak artinya ada pengaruh Pengaruh Pendidikan Kesehatan
Tentang Manfaat ASI Terhadap Motivasi Ibu Primipara terhadap Motivasi Ibu
Primipara Dalam Pemberian ASI.

Menurut Suliha (2005), pendidikan kesehatan yang sudah menjadi bentuk tindakan
mandiri keperawatan diharapkan mampu mengubah perilaku individu, kelompok maupun
masyarakat yang merupakan cara berpikir, bersikap dengan tujuan membantu pengobatan,
rehabilitasi, pencegahan penyakit dan promosi hidup sehat. Teori tersebut sesuai
dengan adanya perubahan motivasi ibu primipara dalam pemberian ASI dikarenakan
setelah diberi pendidikan kesehatan tentang manfaat ASI, motivasi yang semula
sedang bertambah menjadi motivasi tinggi untuk memberikan ASI. Dalam Agama
Islam juga dijelaskan bahwa agar ibu menyusui bayi sampai usia 2 tahun. ASI
eksklusif diberikan pada bayi minimal sampai 6 bulan tanpa makanan pendamping.
Dari segi ekonomi juga menguntungkan bagi keluarga karena tidak perlu membeli
makanan tambahan atau susu formula untuk bayi sehingga dapat mengurangi
pengeluaran. Pemberian ASI juga menguntungkan bagi bayi maupun ibu, dengan
diberikan ASI bayi secara tidak langsung merasakan kehangatan dan dekapan dari
ibu pada saat menyusui sehingga dapat mempererat jalinan kasih sayang antara ibu
dan anak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Sebelum diberikan pendidikan kesehatan, sebagian besar responden memiliki motivasi
tinggi dalam pemberian ASI di Ruang Boegenvile RSUD Gresik.

2. Sesudah diberikan pendidikan kesehatan, hampir seluruh responden memiliki motivasi
tinggi dalam pemberian ASI di Ruang Boegenvile RSUD Gresik.

3. Ibu Primipara yang mendapatkan Pendidikan Kesehatan Tentang Manfaat ASI
mengalami peningkatan Motivasi Dalam Pemberian ASI di Kamar Boegenvile di
RSUD Gresik.
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Saran

1. Bagi  Ibu
Ibu harus berusaha dan tetap memberikan ASI eksklusif pada bayi dan selalu aktif
mengikuti  informasi  dari  tenaga  kesehatan  terdekat  tentang  pentingnya  pemberian
ASI eksklusif. Ibu-ibu penggerak dasa wisma diharapkan untuk membentuk
kelompok pendukung gerakan pemberian ASI di daerah setempatnya supaya  program
gerakan  menyusui  pada  bayi  hingga  6  bulan  dapat  digalakkan.

2. Bagi  Keluarga
Keluarga harus memberi dukungan terhadap proses pemberian ASI eksklusif.

3. Bagi  Tenaga  Pelayanan  Kesehatan
Tenaga perawat dalam memberikan asuhan keperawatan harus lebih intensif
memberikan  penyuluhan  bagi  keluarga  dan  ibu  untuk  senantiasa  memberikan
ASI  eksklusif  pada  bayi.

4. Bagi  Peneliti  Berikutnya
Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  faktor-faktor  lain  yang
mempengaruhi  pemberian  ASI  dengan  menggunakan  variabel  yang  belum  pernah
diteliti,  dan  menggunakan  kuesioner  yang  telah  diujicobakan  lebih  dulu  dengan
menggunakan  teknik  sampling  yang  sesuai.
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ABSTRAK

Pasien gagal ginjal memerlukan penanganan dengan hemodialisa, dialisis peritonial
atau hemofiltrasi, kendala sementara pasien yang terlibat dalam terapi hemodialisa adalah
kepatuhan akan program yang harus dijalani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap dan jarak dengan kepatuhan pasien dalam
menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Ibnu Sina Kabupaten Gresik.

Penelitian tersebut menggunakan desain cross sectional untuk mengetahui
hubungan antara variabel independen dan dependen, populasi responden adalah klien di
Unit Hemodialisa yang sesuai dengan kriteria inklusi adalah 136 responden yang
didapatkan dengan menggunakan teknik purposive sampling, variabel yang dianalisis
adalah kognitif, sikap dan jarak sebagai variabel independen dan kepatuhan pasien dalam
menjalani hemodialisa sebagai variabel dependen, pengumpulan data menggunakan
kuesioner, hasil yang pengumpulan data dianalisis dengan uji Chi Square dengan tingkat
kemaknaan (α) = 0,05.

Hasil uji analisis Chi Square pengetahuan didapatkan hasil (α) 0,021, sikap
didapatkan hasil (α) 0,003, jarak menjalani hemodialisa didapatkan hasil (α) 0,030. Dapat
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara ilmu pengetahuan, sikap dan jarak
dengan kepatuhan pasien dalam menjalani hemodialisa.

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk perilaku
individu. Sementara sikap merupakan kesiapan pasien untuk dalam menjalani hemodialisa.

Kata kunci: Pengetahuan, Sikap, Jarak, Pasien Hemodialisa

ABSTRACT

Renal failure patient require handle with hemodialysa, peritonial's dialysis or
hemofiltrasi, meanwhile patient constraint is problem that is engaged compliance in going
hemodialysa's therapy and program who shall at performs. The purpose of this research
was to know relationship knowledge, attitude and distance with patient compliance in trips
hemodialysa at Hemodialysa's Unit Region Common Hospital Ibnu Sina Gresik's Regency.

This research utilized design Cross sectional to know relationship among variable
independent and dependent, respondent population was client at Hemodialysa's Unit that
corresponds to criterion inclusi is 136 respondent one got by purposive samples, variable
that was analyzed is cognitive, attitude and distance as variable as independent and
patient compliance in trips hemodialysa as variable as dependent, data collecting utilized
quesioner to respondent, result of that data collecting was succeeding analysis with Chi
Square's quiz result accounts (α) = 0.05.

From analysis Chi Square's quiz gotten by signifikan's result science with result
accounts  (α) 0.021, attitude with result accounts  (α) 0.003, distance with result accounts
(α) 0.030 one are engaged compliance trip hemodialysa. Can be concluded that marks
sense strong relationship among science, attitude and distance with patient compliance in
trips hemodialysa.
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Science constitutes domain that momentous to be formed it behavioural individual.
Meanwhile attitude constitutes readiness for acting deep make patient for pursuant deep
trips hemodyalisa.

Keywords: Knowledge, Attitude, Distance, Patients Hemodialysa

PENDAHULUAN

Penyakit ginjal merupakan penyakit yang sulit untuk dideteksi karena mengingat
cara timbulnya yang bertahap, serta banyak faktor yang menjadi penyebab kemunduran
faal ginjal yang bersifat menahun, progresif dan menetap. Pasien gagal ginjal memerlukan
penanganan dengan hemodialisa, dialisis peritonial atau hemofiltrasi untuk mencegah
komplikasi serius, lamanya penanganan tergantung pada penyebab dan luasnya kerusakan
ginjal. Kendala yang sering muncul pada pasien adalah masalah yang berhubungan dengan
kepatuhan dalam menjalankan terapi hemodialisa dan program-program yang harus di
laksanakan (Simutorang, 2002). Permasalahan yang ada di Unit Hemodialisa Rumah Sakit
Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik yaitu dari studi pendahuluan pada tanggal 27
Juli 2011 di dapat dari 10 pasien 7 pasien kurang tahu tentang manfaat tepat jadual
hemodialisa, cukup banyak pasien yang tidak tepat jadual, sedangkan 3 orang tidak patuh
untuk menjalani prosedur post hemodialisa. Sebagian besar pasien hemodialisa dari luar
kota, sehingga sering terlambat untuk hemodialisa. Berikutnya dari pemasalahan diatas,
maka peneliti tergerak untuk melakukan penelitian.

Tahun 1999 WHO melaporkan bahwa pasien yang menderita penyakit ginjal kronis
berkisar 8.429.000 orang. Di Indonesia menurut data dari Yayasan Ginjal Diatrans
Indonesia (YGDI), jumlah penderita penyakit ginjal kronis dalam kisaran 60.000 dengan
pertambahan 4400 pasien baru setiap tahunnya. Di Unit Hemodialisa Rumah Sakit Umum
Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik kunjungan pasien yang menjalani hemodialisa
semakin meningkat. Pada tahun 2009 jumlah kunjungan pasien hemodialisa berjumlah
12.951 dari 160 pasien, tahun 2010 sebanyak 15.329 dari 189 pasien, tahun 2011 sampai
Bulan Juni sebanyak 8.702 dari 210 pasien, sedangkan saat ini mesin hemodialisa
berjumlah 25 unit. Kepatuhan adalah masalah yang cukup serius, Maka jika diprosentase
masalah kepatuhan yaitu pasien patuh berjumlah 74 orang atau 35,2%, sedangkan pasien
tidak patuh berjumlah 136 orang atau 64,7% terhadap terapi hemodialisa.

Kepatuhan sebagai realisasi perilaku, dan kepatuhan di pengaruhi oleh beberapa
faktor yaitu; pengetahuan, sikap, jarak dan perilaku orang lain. Pengetahuan merupakan
domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku individu. Sedangkan sikap adalah
merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan merupakan pelaksanaan motif
tertentu. Bagi penderita penyakit ginjal kronis, hemodialisa akan mencegah kematian.
Namun demikian, hemodialisa hilangnya aktifitas metabolik atau endokrin yang
dilaksanakan oleh ginjal dan dampak dari gagal ginjal serta terapi terhadap kualitas hidup
pasien. Kepatuhan terapi pada penderita hemodialisa merupakan hal yang penting untuk
diperhatikan, karena jika pasien tidak patuh akan terjadi penumpukan zat-zat berbahaya
dari tubuh hasil metabolisme dalam darah. Sehingga penderita merasa sakit pada seluruh
tubuh dan jika hal tersebut dibiarkan dapat menyebabkan kematian. Pasien harus menjalani
dialisis sepanjang hidupnya atau sampai mendapat ginjal baru melalui operasi
pencangkokan (Smeltzer, 2002). Penyebab penyakit ginjal kronis stadium V di berbagai
negara hampir sama, akan tetapi berbeda dalam prosentasenya. Glomerulonefritis cronis
merupakan penyebab tersering penyakit ginjal kronis stadium V di Gresik, obstruksi
karena batu saluran kencing dan infeksi menduduki peringkat kedua, hipertensi dan
nefropati diabetic juga dalam prosentase meningkat. Data awal menunjukkan bahwa
pasien tidak patuh jadual untuk menjalankan program hemodialisa reguler, ini bisa
meningkatkan kadar kreatinin serum dan penurunan laju filtrasi glomerulus. Hal ini
memperburuk keadaan pasien dengan cepat dalam beberapa hari saja akan jatuh pada
keadaan azotemia berat dan malnutrisi dengan manifestasi klinis berupa
ketidakseimbangan cairan dan elektrolit berat, sindroma hepato renal, ensepalopati,
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bendungan paru akut dengan overhidration, hipertensi berat dan keluhan saluran cerna
dengan atau tanpa asthenia (Sudoyo,2006).

Kepatuhan terapi pada penderita hemodialisa merupakan hal yang penting untuk
diperhatikan, karena jika pasien tidak patuh akan terjadi penumpukan zat-zat berbahaya
dari tubuh hasil metabolisme dalam darah. Sehingga penderita merasa sakit pada seluruh
tubuh dan jika hal tersebut dibiarkan dapat menyebabkan kematian. Pada dasarnya
penderita penyakit ginjal kronis stadium V sangat tergantung pada terapi hemodialisa yang
fungsinya menggantikan sebagian fungsi ginjal. Untuk mendapat gambaran yang nyata
tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dalam menjalani terapi
hemodialisa reguler, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui
seberapa jauh kepatuhan pasien dalam menjalankan program hemodialisa reguler, sehingga
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

METODE DAN ANALISA

Desain pada penelitian ini menggunakan rancangan penelitian cross sectional, yang
dilakukan  di Unit Hemodialisa RSUD Kabupaten Gresik pada bulan September-Oktober
tahun 2011. Pada penelitian ini populasinya adalah semua pasien penyakit ginjal kronik
stadium V yang menjalani  program hemodialisa diunit  Hemodialisa RSUD Kabupaten
Gresik sejumlah 210  pasien, dengan teknik sampling purposive sampling, jadi besar
sampel pada penelitian ini adalah 136  pasien. Instrumen atau alat pengumpulan data pada
penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang
disusun secara tertulis. Kemudian dilakukan analisis data yang dimulai dengan
menentukan data. Analisis data dimulai dengsn tabulasi yang selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan teknik statistik chi-square.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Faktor Pengetahuan Dengan Kepatuhan Pasien Yang Menjalani
Hemodialisa

Tabel 1 Tabulasi Silang Pengetahuan Responden dengan Kepatuhan Jadual Hemodialisa
Reguler

No Pengetahuan Kepatuhan JumlahTidak Patuh Patuh
1
2
3

Rendah
Sedang
Tinggi

3 (75,0%)
17 (58,6%)
35 (34,0%)

1 (25,0%)
12 (41,4%)
68 (66,0%)

4 (100%)
29 (100%)
103 (100%)

Jumlah 55 (40,4%) 81 (59,6%) 136 (100%)
α = 0,021 r = 0,022

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari 4 responden yang berpengetahuan rendah
sebagian besar (75,0%) tidak patuh terhadap jadual hemodialisa reguler, dari 29 responden
yang berpengetahuan sedang sebagian besar (58,6%) tidak patuh terhadap jadual
hemodialisa reguler, dan dari 103 responden yang berpengetahuan tinggi sebagian besar
(66,0%) patuh terhadap jadual hemodialisa reguler. Selain itu terlihat pula signifikan hasil
hitung (α) 0,021 < 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada hubungan
pengetahuan dengan kepatuhan pasien menjalani hemodialisa diterima, dengan nilai r =
0,022 yang berarti tingkat hubungan sangat rendah.

Hasil uji Chi Square tentang hubungan pengetahuan dengan kepatuhan hemodialisa
didapatkan hasil 2

hitung = 7,747 > 2
tabel =3,84, artinya terdapat hubungan yang signifikan.

Derajat hubungan sangat rendah dengan nilai r= 0,022.
Menurut Rogers (1974) yang dikutip Notoatmodjo (2003) bahwa pengetahuan

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (perilaku)
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dan perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang
tidak didasari pengetahuan. Dengan pendidikan yang lebih tinggi dimungkinkan seseorang
memiliki pengetahuan yang lebih banyak, jika dibandingkan dengan mereka yang
berpendidikan rendah. Pengetahuan yang dapat menghantarkan seseorang untuk dapat
patuh terhadap jadual hemodialisa tersebut melalui tingkat-tingkat pengetahuan yang ada
pada dirinya. Beberapa dari responden yang tidak patuh mereka hanya memiliki
pengetahuan sekedar tahu, artinya ia hanya mengingat kembali saja terhadap pentingnya
melaksanakan hemodialisa secara terjadual. Kalau hanya demikian berarti pengetahuannya
merupakan tingkat yang paling rendah. Pengetahuan seseorang jika mencapai analisis,
sintesis dan evaluasi dimungkinkan ia akan lebih patuh terhadap jadual hemodialisa yang
telah ditentukan. Apalagi penyakit gagal ginjal kronis atau penyakit renal tahap akhir
adalah gangguan fungsi ginjal yang progresif dan inversibel, dimana kemampuan tubuh
gagal untuk mempertahankan metabolisme, keseimbangan cairan dan elektrolit,
menyebabkan uremia (retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah). Dari hal
tersebut seseorang harus mempunyai pengetahuan setidaknya tingkat analisis untuk dapat
mematuhi jadual hemodialisa. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang baik tentang
kepatuhan menjalani hemodialisa tentunya ia akan lebih berpikir logis untuk menjalani
hemodialisa dengan teratur.

2. Hubungan Faktor Sikap dengan Kepatuhan Pasien yang Menjalani
Hemodialisa

Tabel 2 Tabulasi Silang Sikap Responden dengan Kepatuhan Jadual Hemodialisa Reguler

No Sikap Kepatuhan JumlahTidak Patuh Patuh
1
2

Negatif
Positif

12 (75,0%)
43 (35,8%)

4 (25,0%)
77 (64,2%)

16 (100%)
120 (100%)

Jumlah 55 (40,4%) 81 (59,6%) 136 (100%)
α = 0,003 r = 0,003

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 16 responden yang bersikap negatif
sebagian besar (75,0%) tidak patuh terhadap jadual hemodialisa reguler, dan dari 120
responden yang bersikap positif sebagian besar (64,2%) patuh terhadap jadual hemodialisa
reguler. Selain itu terlihat pula signifikan hasil hitung (α) 0,003 < 0,05. Dengan demikian
hipotesis yang menyatakan ada hubungan sikap dengan kepatuhan pasien menjalasi
hemodialisa diterima, dengan nilai r = 0,003 yang berarti tingkat hubungan sangat rendah.

Sikap patuh merupakan pilihan terbaik bagi mereka demi kesembuhan dari
penyakit yang diderita selama ini. Hal ini sesuai dengan Necomb (2001) bahwa sikap itu
merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan merupakan pelaksanaan motif
tertentu. Sikap positif terhadap suatu penyakit dalam hal ini penyakit gagal ginjal kronis,
akan membentuk reaksi, yaitu ia akan cenderung patuh terhadap jadual hemodialisa. Sikap
dalam hal ini memang sangat penting mengingat ia merupakan reaksi atau respon
walaupun belum ada implentasi artinya sikap adalah respon yang masih tertutup terhadap
suatu stimulus atau objek. Namun inilah awal mula seseorang akan mengimplementasikan
sesuatu dalam hal ini patuh terhadap hemodialisa. Sikap itu merupakan kesiapan atau
kesediaan untuk bertindak dan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Dan menurut
Notoatmodjo (2003) yang dikutip dari Allport (1954) menjelaskan bahwa sikap
mempunyai tiga komponen pokok; diantaranya adalah (1) kepercayaan (keyakinan), ide
dan konsep terhadap suatu objek, (2) kehidupan emosional atau evaluasi emosional
terhadap suatu objek, (3) kecenderungan untuk bertindak (trend to behavior).

Seperti halnya pengetahuan sikap seseorang terhadap sesuatu yang baru pada
tingkat awal juga masih sulit diharapkan untuk mengimplementasikan. Misalnya jika
seseorang masih pada tingkat menerima tentunya juga belum akan bersikap positif.
Demikian juga jika ia masih dalam tahap respon, mungkin juga belum dapat diharapkan
akan bersikap positif. Jika telah memasuki tingkat menghargai apalagi bertanggung jawab
sebagai tingkat tertinggi dalam bersikap, maka seseorang tentu akan bersikap positif
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terhadap objek tersebut, dalam hal ini adalah kepatuhan jadual hemodialisa. Dari paparan
ini terlihat bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini mempunyai sikap pada
tingkatan menghargai dan bertanggungjawab.

3. Hubungan Faktor Jarak Dengan Kepatuhan Pasien Yang Menjalani Hemodialisa

Tabel 3 Tabulasi Silang Jarak Tempat Tinggal dengan Kepatuhan Jadual Hemodialisa
Reguler

No Jarak Tempat Tinggal Kepatuhan JumlahTidak Patuh Patuh
1
2

Jauh
Dekat

40 (47,6%)
15 (28,8%)

44 (52,4%)
37 (71,2%)

84 (100%)
52 (100%)

Jumlah 55 (40,4%) 81 (59,6%) 136 (100%)
α = 0,030 r = 0,029

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 84 responden yang jarak tempat tinggalnya jauh
sebagian besar (52,4%) patuh terhadap jadual hemodialisa reguler, dan dari 52 responden
yang jarak tempat tinggalnya dekat sebagian besar (71,2%) juga patuh terhadap jadual
hemodialisa reguler. Selain itu terlihat pula signifikan hasil hitung (α) 0,030 < 0,05.
Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada hubungan jarak tempat tinggal dengan
kepatuhan pasien menjalasi hemodialisa diterima dengan nilai r = 0,029 yang berarti
tingkat hubungan sangat rendah.

Hal ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2003) yang dikutip dari Lawrence
Green (1980) bahwa salah satu dari faktor yang mempengaruhi perilaku adalah faktor
pemungkin (Enabling Factor), bahwasannya perilaku sangat dipengaruhi sarana dan
prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Carpenito (2001) juga berpendapat
bahwa hal yang mempengaruhi kepatuhan dalam keperawatan diantaranya adalah faktor
situasi, dimana baik dukungan yang diberikan kepada pasien maupun jarak tempuh ke
pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan dukungan yang positif.

Berbagai fasilitas dan kendaraan saat ini sudah tersedia dengan baik dan mudah
didapat. Secara umum orang laki-laki memiliki mobilisasi yang lebih tinggi dibandingkan
perempuan. Sehingga untuk melaksanakan hemodialisa lebih memungkinkan walaupun
rumahnya jauh dari rumah sakit. Belum lagi saat ini transportasi cukup mudah dilakukan
dengan berbagai kendaraan, walaupun rumahnya jauh tidak perlu waktu yang lama sudah
sampai di rumah sakit. Meskipun jarak merupakan hal tidak menjadi kendala besar
seseorang untuk menjangkau sebuah tempat akan tetapi faktor lain; seperti padatnya arus
lalu lintas ditambah dengan musim penghujan yang membuat jadwal hemodialisa tidak
bisa tepat waktu. Akan demikian hal ini bisa dimaklumi oleh petugas kesehatan yang
bersikap positif dalam melayani pasien, meskipun berbagai sarana dan fasilitas kendaraan
saat ini sudah tersedia dengan baik dan mudah didapat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pasien dan keluarga yeng memiliki pengetahuan tentang hemodialisa reguler yang
baik meningkatkan kepatuhan menjalani hemodialisa di Unit Hemodialisa RSUD
Ibnu Sina Kabupaten Gresik.

2. Sikap positif pasien dan keluarga terhadap hemodialisa reguler meningkatkan
kepatuhan menjalani hemodialisa di Unit Hemodialisa RSUD Ibnu Sina Kabupaten
Gresik.

3. Jarak yang ditempuh pasien dalam menjalani hemodialisa reguler mempengaruhi
tingkat kepatuhan menjalani hemodialisa di Unit Hemodialisa RSUD Ibnu Sina
Kabupaten Gresik.
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Saran

1. Bagi RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik agar memberi fasilitas yang baik dan
memadai untuk menumbuhkan pengetahuan dan sikap pasien yang pada akhirnya
pasien bersedia menjalani hemodialisa sesuai jadual.

2. Bagi petugas kesehatan (khususnya perawat) hendaknya harus memberi
pengetahuan kepada pasien agar pasien dapat bersikap positif dan bersedia
menjalani hemodialisa sesuai jadual.

3. Bagi pasien diharapkan para pasien penyakit ginjal kronis stadium V selalu
menambah pengetahuan tentang hemodialisa reguler. Setelah memahami
hemodialisa reguler pasien hendaknya dapat bertanggungjawab atas penyakitnya
tersebut dengan bersikap positif terhadap saran petugas kesehatan.

4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang faktor lain yang berhubungan dengan
kepatuhan hemodialisis reguler demi lebih sempurnanya kesimpulan yang didapat.
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ABSTRAK

Saturasi oksigen memegang kapasitas hemoglobin untuk oksigen. Menentukan
kelangsungan saturasi oksigen dari proses anestesi baik pra-anestesi dan anesthesia.This
perlu diantisipasi dan ditangani dengan benar dan untuk mencegah gangguan pernapasan
yang serius. Rokok dapat mempengaruhi kapasitas vital paru-paru. Zat yang terkandung
dalam rokok mampu meningkatkan produksi lendir. Itu menghambat proses difusi
hemoglobin dengan oksigen yang biasa disebut sebagai gangguan pertukaran gas.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pemberian oksigen oleh
Mengikutsertakan dengan subjek dengan melakukan pengamatan saturasi oksigen sebelum
intervensi dan memberikan oksigen nasal 3 liter per menit.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian pre-eksperimental (satu kelompok pre
dan post tes). Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, sampel dari 40
responden yang menggunakan pra-anestesi instalasi bedah pasien. Ini pusat diambil
menggunakan observasi setelah data tabulasi dianalisis menggunakan t berpasangan - test
dengan tingkat signifikan p ≤ 0,05.

Hasil ini menunjukkan bahwa saturasi Oksigen sebelum dan setelah pemberian, di
mana hasil paired t - test menunjukkan nilai α = 0,000 yang berarti bahwa Ho ditolak dan
H1 diterima. Ada efek itu adalah pemberian oksigen pada sejarah perokok.

Pemberian oksigen pra anastesi adalah cara yang efektif untuk mendapatkan
kapasitas vital yanga baik dalam menjaga kecukupan oksigen dalam darah. Saturasi
oksigen yang baik pada waktu operasi diharapkan membuat kondisi lebih kuat.

Kata kunci: Sejarah Dari Perokok, saturasi oksigen, Oksigenasi Pra Anestesi

ABSTRACT

Oxygen saturation is holding capacity of hemoglobin for oxygen. Determine the
oxygen saturation continuity of the process of anesthesia both pre-anesthesia and
anesthesia.This needs to be anticipated and handled properly and to prevent serious
respiratory distress. Cigarette can be effect the vital capacity of lungs. Substance
contained in cigarette able to increase mucus production. That inhibiting the  process of
diffusion of hemoglobin with oxygen commonly refered to as impaired gas exchange.  This
study aims to explain the influence administration of oxygen by enganging with the subject
by doing observation of oxygen saturation before the intervention and give nasal oxygen 3
liters per minute.

This research using pre-experimental research design (one-group pra- post test
design). Sampling methods used is the purposive sampling, sample of 40 respondents who
used the pre-anesthesia patient surgical installation of a central room.This research data
taken using observation after the tabulated data are analyzed using a paired t – test with
significant level of p ≤ 0.05.

These results showed that oksigen saturation before and after administration, in
which the result of paired t - test showed α value = 0,000 which mean that Ho is rejected
and H1 accepted. There is the effect it is oxygen administration on a history of smoker.
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Conclusion of the termination is the most approriate way to get vital capacity in
maintaining the adequacy of oxygen in the blood. Time of the surgery in hopes of oxygen
saturation was for the stronger conditions, so it is not easy to escape from the bonds of
hemoglobin.

Keywords: The History of Smokers, Oxygen saturation, Oxygenation Pre Anesthesia

PENDAHULUAN

Pada pelaksanaan anestesi, kecukupan oksigen dalam darah mutlak diperhatikan
sehingga halangan sedikitpun sangat perlu diperhatikan. Memberikan anestesi, khususnya
anestesi umum inhalasi pada perokok mempunyai resiko yang cukup besar. Rokok dapat
mempengaruhi kapasitas vital dari paru. Zat yang terkandung dalam rokok mampu
meningkatkan produksi mucus, timbulnya penyakit bronchitis kronis, spasme bronchus dan
empisema paru sehingga menghambat pergerakan daya kembang (elastic recoil paru),
menghalangi oksigen untuk mencapai alveolus sehingga mengganggu proses difusi antara
haemoglobin dengan oksigen yang biasa disebut sebagai gangguan pertukaran gas.
Menurut WHO expert committe on smoking control (1983) rokok adalah penyebab utama
timbulnya bronchitis kronis dan empisema paru. Selain itu juga terdapat hubungan yang
erat antara merokok dan penurunan volume ekspirasi paksa pada detik pertama.
Kecukupan oksigen dalam darah yang ditentukan ada dan tidaknya hambatan pertukaran
gas sangat vital dalam proses anastesia. Daya ikat hemoglobin terhadap oksigen yang biasa
disebut sebagai saturasi oksigen sangat menentukan kelangsungan proses anestesi baik pra
anastesi maupun anestesi umum inhalasi.

Di Ruang Instalasi Bedah Sentral RSU Ibnu Sina Gresik didapatkan data bahwa
dari 10 pasien dengan riwayat perokok mengalami penurunan saturasi oksigen sebanyak 8
pasien. Kejadian yang mengalami penurunan kadar oksigen atau hipoventilasi didapatkan
sekitar 33 % dengan pengukuran saturasi oksigen ≤ 95 % (Sugeng W, 1995). Sampai saat
ini pengaruh pemberian oksigen pra anestesi  terhadap perubahan saturasi oksigen pada
riwayat perokok belum dapat dijelaskan. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010
mencapai 237,56 juta, itu ada sekitar 82 juta penduduk yang merokok secara aktif.
Berdasarkan data Riskesdas (Riset kesehatan dasar, 2010) diketahui prevalensi merokok di
Indonesia mencapai 34,7 % dengan jumlah paling tinggi terjadi pada kelompok usia 25-64
tahun. Pada tahun 1995 perokok usia 5-9 tahun sebanyak 0,3 %, tahun 2007 menjadi 2 %
dan tahun 2010 diketahui meningkat menjadi 2,2 %.

Dilihat dari besarnya angka perokok di Indonesia, tentu hal ini menjadi fenomena
yang menarik untuk dikaji  dan dipelajari. Bahan kimia dari rokok yang di isap sebagian
besar mempengaruhi kesehatan, khususnya kesehatan paru. Asap rokok mainstream terdiri
dari 4000 jenis bahan kimia (Roberts, 1988) yang terbagi menjadi fase partikulat dan fase
gas. Pada fase partikulat zat yang yang dihasilkan adalah nikotine, nitrosamine,
nitrosonornikotin, polisiklik hidrokarbon, logam berat dan karsinogenik amine. Sedangkan
pada fase gas adalah karbonmonoksid, karbondioksid, benzene, amonia, formaldehid,
hidrosianida dan lain - lain. Bahan - bahan kimia dari rokok selain bersifat toksis terhadap
jaringan syaraf, meningkatkan tekanan darah, menimbulkan penyakit jantung koroner juga
menimbulkan berbagai penyakit paru. Secara patologis fase gas rokok berhubungan
dengan hiperplasia kelenjar  mukus dan metaplasia skuamus epitel saluran pernapasan.
Akibat yang terjadi adalah adanya gangguan bersihan jalan napas serta gangguan pola
napas sehingga dapat menurukan kecukupan oksigen dalam darah yang berdampak
terjadinya penurunan saturasi oksigen (peningkatan tekanan CO2, PCO2, menurunnya
tekanan O2, PCO2).

Hasil uraian penelitian di atas perlu diteliti seberapa jauh pengaruh pemberian
oksigen pra anestesi terhadap perubahan saturasi oksigen pada riwayat perokok sehingga
dapat dirumuskan suatu konsep penanganan  dan pencegahan.
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METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan Pra-Eksperimental (One-group Pra-post test design),
yang dilakukan di ruang Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Ibnu Sina Gresik.
Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan bulan November - Desember 2011. Pada
penelitian ini populasinya adalah semua pasien riwayat perokok pra anestesi dengan  di
Ruang Instalasi Bedah Sentral  Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik sebanyak 45 pasien.
Dengan teknik sampling purposive sampling, Jadi besarnya sampel dalam penelitian
adalah 40 responden.

Variabel independennya adalah pemberian oksigen pra anestesi, sedangkan variabel
dependennya dalam penelitian ini adalah perubahan saturasi oksigen pada riwayat perokok.
Intrumen yang digunakan adalah kuesioner. Data yang sudah terkumpul dilakukan
pengujian dengan menggunakan uji statistik Paired t - test dengan tingkat kemaknaan p <
0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Saturasi oksigen sebelum dilakukan pemberian oksigen pada riwayat   perokok

Tabel 1 Distribusi Sampel Berdasarkan Saturasi Oksigen Sebelum Pemberian Oksigen
di Ruang IBS RSU Ibnu Sina Gresik Bulan November – Desember 2011

Saturasi oksigen Jumlah Persentase
SPO2 Abnormal 14 35%
SPO2 Normal 26 65%
Total 40 100%

Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa saturasi oksigen responden sebelum
pemberian oksigen sebanyak 14 orang (35%) mengalami penurunan atau disebut saturasi
oksigen abnormal, dan sebanyak 26 orang (65%) saturasi oksigen dalam batas normal.

Berdasarkan gambar 1 didapatkan bahwa saturasi oksigen responden sebelum
pemberian oksigen sebanyak 14 orang (35%) mengalami penurunan atau disebut saturasi
oksigen abnormal, dan sebanyak 26 orang (65%) saturasi oksigen dalam batas normal. Hal
ini berarti bahwa rokok sangat berpengaruh terhadap saturasi Oksigen dalam darah. Hans
Tandra (2003) berpendapat bahwa merokok menyebabkan perubahan struktur fungsi
saluran nafas dan jaringan paru. Pada sel mukosa membesar dan kelenjar mucus
bertambah. Sehingga terjadi peradangan akibatnya penyempitan saluran nafas. Merokok
merupakan penyebab utama penyakit paru obtruksi menahun  termasuk emfisema,
bronkitis dan asma. Merokok juga dapat menjadikan orang menderita kanker paru-paru.
Selain itu Rokok tidak hanya menimbulkan inflamasi tetapi juga melemahkan pertahanan
terhadap kerja elastase dan respirasi dari matriks ekstrasel ( Senior, 1988).

Mekanisme kerusakan paru akibat rokok melalui dua tahap yaitu keradangan  yang
disertai dengan kerusakan matrik ekstrasel (jalur utama) dan jalur kedua ialah menghambat
respirasi matriks ekstrasel. Mekanisme kerusakan paru akibat rokok ini melalui radikal
bebas yang dikeluarkan oleh asap rokok. Bahan utama perusak sel akibat proses diatas
adalah protease, mieloperoksidase (MPO), oksidan dan radikal bebas. Secara patologis
rokok berhubungan erat dengan hiperpelasia kelenjar mukus bronchus dan metaplasia
skuamus epitel saluran pernapasan. Selain itu merokok juga menimbulkan inhibisi aktivitas
sel rambut getar, makrofag alveolar dan surfaktan. Dengan rusaknya jaringan paru maka
hantaran oksigen untuk mencapai alveolus menjadi terganggu, hingga menyebabkan PO2
menurun dan PCO2 meningkat yang memicu terjadinya asidosis respiratorius.
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2. Saturasi oksigen setelah dilakukan pemberian oksigen pada riwayat perokok

Tabel 2 Distribusi Sampel Berdasarkan Saturasi Osigen Setelah Pemberian Oksigen di
Ruang  IBS RSU Ibnu Sina Gresik November - Desember 2011

Saturasi oksigen Jumlah Persentase
SPO2 Abnormal 0 0%
SPO2 Normal 40 100%
Total 40 100%

Berdasarkan diagram pie di atas didapatkan bahwa saturasi oksigen responden
setelah pemberian oksigen seluruhnya 40 orang (100%) saturasi oksigen normal. Ini berati
bahwa pemberian oksigen nasal kanula dengan aliran O2 (3 – 4) l/m akan meningkatkan
FiO2 sebesar (30 – 35%) ( Rupi’i, 2005). Ini berarti fraksi inspirasi yang cukup akan
berpengaruh terhadap tekanan parsial oksigen dalam arteri, sehingga akan  dapat
meningkatkan saturasi oksigen (SpO2).

3. Pengaruh pemberian oksigen pra anestesi terhadap perubahan saturasi pada
riwayat perokok

Tabel 1 Distribusi Tabel Berdasarkan Pre Pemberian Oksigen Dan post pemberian
oksigen di Ruang IBS RSU Ibnu Sina Gresik November-Desember 2011

Paired Differences
Mean Std.Deviation Std.Error

Mean
95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper

Pair 1
Pasien pre
pemberian
oksigen-

pasien post
pemberian

oksigen

-2.90000 2.09762 .33166 -3.57085 -
2.2291
5

t Df Sing.(2-
tailed)

Pair 1 Pasien pre pemberian
oksigen-pasien post pemberian
oksigen

-8.744 39 .000

Berdasarkan analisa uji statistik diatas, menunjukan uji satistik Paired t- test
didapatkan  nilai t hitung yang dihasilkan adalah – 8.744 pada derajad bebas 39 lebih besar
dari nilai t tabel. Nilai sing.2-tailed lebih kecil dari nilai 0,05 (0,000 < 0,05) yan berarti Ho
dapat ditolak dan H1 diterima, yang menunjukan adanya perubahan saturasi oksigen
(SpO2)  yang bermakna  setelah perlakuan pemberian oksigen nasal kanula 3 l/m.

Berdasarkan daftar tabel 1 analisa uji statistik Paired t- test didapatkan  nilai t
hitung yang dihasilkan adalah – 8.744 pada derajad bebas 39 lebih besar dari nilai t tabel.
Nilai sing.2-tailed lebih kecil dari nilai 0,05 (0,000 < 0,05) yang berarti Ho dapat ditolak
dan H1 diterima, yang menunjukan adanya pengaruh pemberi oksigen nasal kanul 3 lpm
yang bermakna terhadap perubahan saturasi oksigen. Pencapaian peningkatan  saturasi
oksigen ini bisa optimal 100% dimungkinkan karena penurunan SpO2 sebelum perlakuan
hanya berkisar antara (94 – 97%) dan status fisik pasien baik. Aliran oksigen nasal kanula
dapat meningkatkan FiO2 sekitar (24 – 54)%,  (Koeshartono, 2002). Hal ini dapat
ditunjukan pada saat setelah perlakuan pemberian oksigen setelah 5 menit terjadi
perubahan saturasi oksigen (SpO2)  1 - 2%. Perubahan ini terjadi terus menerus sampai
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saturasi oksigen (SpO2) optimal mencapai 100%.  Pada responden  dengan oksigen nasal
kanula tercapai pada menit ke 10 – 30. Pencapaian saturasi oksigen(SpO2) tersebut karena
konsentrasi oksigen tergantung dari jenis alat dan flow rate (liter permenit) yang diberikan.
Disamping itu kondisi pasien juga menentukan, termasuk  kepatenan alat dan konsentrasi
oksigen yang diperlukan.

Pencapaian saturasi oksigen (SpO2) yang optimal 100% karena berbagai faktor,
diantaranya responden masih berusia muda dan kondisi hemodinamik pasien baik, tanda –
tanda vital dalam batas normal dan haemoglobin dalam batas normal sehingga transportasi
oksigen dapat adekuat ke seluruh tubuh.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

1. Saturasi oksigen sebelum diberikan oksigen pre anestesi pada riwayat perokok
sebagian kecil mengalami penurunan saturasi oksigen, dikarenakan  responden
masih berusia muda dan hemodinamik baik.

2. Saturasi oksigen setelah diberikan oksigen pre anestesi pada riwayat perokok
seluruhnya dalam batas normal.

3. Pemberian oksigen pra anastesi meningkatkan saturasi oksigen pada pasien pra
operasi dengan riwayat perokok.

Saran

1. Teman sejawat perawat terutama bagian anestesi dan reanimasi perlu
memperhatikan saturasi oksigen pasien dengan riwayat perokok.

2. Diharapkan ada penelitian lanjutan megenai pengaruh pemberian oksigen terhadap
vital kapasiti pada  perokok dan non perokok.

3. Bagi Kepala Ruangan Bedah Sentral agar tetap memberikan informasi, gambaran,
melakukan supervisi sehingga dapat meningkatkan pelayanan asuhan keperawatan
kegawatdaruratan pernapasan.
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ABSTRAK

Susu prematur adalah susu yang diproduksi dan dimiliki oleh ibu yang melahirkan
bayi prematur/ berat badan lahir rendah. Susu prematur mengandung kalori yang lebih
tinggi karena ada kadar lemak dan protein yang lebih tinggi dari susu bayi yang tidak
prematur. Komposisi ASI yang dihasilkan ibu yang melahirkan prematur berbeda dengan
komposisi ASI yang dihasilkan oleh ibu yang melahirkan cukup bulan. Menyusui bayi
prematur di tidak mudah, sering terjadi kegagalan menyusui pada ibu yang melahirkan
prematur. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan ibu tentang menyusui, produksi susu
kurang dan dukungan keluarga dalam menyusui. Keberhasilan dalam menyusui bayi
prematur dipengaruhi oleh pengetahuan ibu yang bisa ditingkatkan dengan memberikan
pendidikan kesehatan dan diharapkan dapat mengubah perilaku ibu yang tidak menyusui
bersedia untuk memberikan ASI pada bayinya.

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental desain Pre-test-post-test.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki bayi berat lahir rendah di
NICU Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik sebanyak 20 orang. Sampel dalam penelitian ini
adalah ibu yang memiliki bayi berat lahir rendah di NICU Ibnu Sina Rumah Sakit Gresik
sesuai dengan kriteria inklusi dan diambil menggunakan teknik purposive sampling. Data
dianalisis dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank dengan tingkat signifikansi α ≥
0,05 maka hipotesis ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan sebelum dan sesudah
konseling tentang ASI bayi prematur dengan tingkat signifikansi p: 0,000 (p <0,05) serta
berdasarkan uji Wilcoxon Sign Rank didapatkan sebelum: 52,3989 dan setelah: 39,85219.
Hasil uji pada status gizi bayi prematur sebelum: 21,54195 dan setelah: 22,24986 artinya
ada pengaruh konseling terhadap perilaku ibu yang memiliki bayi prematur dan status gizi
bayi prematur.

Petugas kesehatan harus lebih meningkatkan promosi kesehatan tentang menyusui
ASI ekslusif, terutama pada wanita yang memiliki bayi berat badan lahir rendah. Konseling
dapat dilakukan melalui pertemuan ibu-ibu yang dibentuk masyarakat, seperti pusat
kesehatan masyarakat.

Kata kunci: Perubahan perilaku ibu, status gizi bayi

ABSTRACT

Preterm milk is milk that is produced and owned by the mother who gave birth to
premature babies/ low birth weight. Preterm milk containing higher calories because there
are fat and protein levels that are higher than mature milk that her baby. The composition
of breast milk produced different mothers who gave birth prematurely to the composition
of breast milk produced by mothers who gave birth just months. Breastfeeding in
premature infant is not easy, often there is a failure of breastfeeding in mothers who give
birth prematurely. This is due to a lack of knowledge of mothers about breast feeding, milk
production is less and the support of families in breastfeeding. To be able to achieve
success in breastfeeding preterm infant, it is necessary to increase the knowledge of
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mothers by providing health education/ health education that is expected to alter the
behavior of mothers not to breastfeed to be willing to give breast milk to her baby.

This study used experimental research designs Pre-test one-group pre-post test
design. The populations in this study were all mothers who have low birth weight infant in
the NICU Ibnu Sina Hospital Gresik many as 20 people. The samples in this study were
mothers who had low birth weight infant in the NICU Ibnu Sina Hospital Gresik according
to inclusion criteria. This research used purposive sampling techniques. The data were
analyzed using Wilcoxon Signed Rank Test with significance levels α ≥ 0.05 then the
hypothesis is rejected.

The result showed that there were differences in outcomes before and after
counseling on breastfeeding premature infants with a significance level of p: 0.000
(p<0.05) is before: 52.3989 and after: 39.85219 based on Wilcoxon Sign Rank test, where
as in effect of breastfeeding on the nutritional status of premature infants before: 21.54195
and after: 22.24986 it means there is an influence on behavior counseling mothers who
have low birth weight infants in feeding and nutritional status of premature infants.

Health workers should further enhance the health promotion of breastfeeding,
especially in women who have low birth weight infants, it can be done through a meeting
of mothers who formed the society, such as community health centers and others.

Keywords: Changes in maternal behavior, infant nutritional status

PENDAHULUAN

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan yang terbaik yang dapat diberikan oleh ibu pada
bayinya, juga untuk bayi prematur. ASI prematur adalah ASI yang dihasilkan dan dimiliki
ibu yang melahirkan bayi prematur/ BBLR. ASI prematur mengandung kalori yang lebih
tinggi, karena kadar lemak dan protein yang lebih tinggi dari ASI yang bayinya matur.
Komposisi ASI yang dihasilkan ibu yang melahirkan prematur berbeda dengan komposisi
ASI yang dihasilkan oleh ibu yang melahirkan cukup bulan (Suradi, 2009). Bagi
kebanyakan ibu memberikan ASI pada si kecil adalah momen yang sangat dinanti-nanti.
Namun saat bayi lahir prematur, konsentrasi jadi terfokus pada situasi kritis yang
mengharuskan ibu untuk memberikan perawatan intensif terbaik bagi si buah hati
(Simarmata, 2009). Pemberian ASI pada bayi prematur tidak mudah, seringkali terjadi
kegagalan menyusui pada ibu yang melahirkan prematur. Hal ini disebabkan oleh karena
ibu stres, ada perasaan bersalah, kurang percaya diri, tidak tahu cara memerah ASI, juga
pada bayi prematur refleks hisap dan menelan belum ada atau kurang, energi untuk
menghisap kurang, volume gaster kecil, sering terjadi refluks, peristaltik usus lambat.
Kematian BBLR merupakan urutan ke tiga dari sepuluh kasus terbanyak yang ada di
Ruang Neonatus RSUD Ibnu Sina Gresik. Angka kematian tersebut dapat dikurangi
dengan pemberian ASI prematur karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas)
pada bayi BBLR. Konseling sudah dilakukan di ruang Neonatus tetapi belum fokus pada
pemberian ASI prematur sehingga banyak ibu-ibu yang mempunyai bayi BBLR belum
memberikan ASI pada bayinya. Bayi BBLR yang di rawat di Ruang Neonatus RSUD Ibnu
Sina Gresik hanya sebagian kecil yang mendapatkan ASI. Hal ini dikarenakan pengetahuan
ibu yang kurang tentang cara pemberian ASI, produksi ASI yang tidak lancar dan
dukungan dari keluarga yang kurang dalam pemberian ASI.

Kelahiran BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) masih tinggi ± 20% dari angka
kelahiran di Indonesia, yang banyak meninggal pada masa neonatal dan merupakan
penyumbang tertinggi pada AKB, yaitu ± 29% (Survei Kesehatan Rumah Tangga 2001).
Berdasarkan data yang diambil dari studi pendahuluan di Ruang Neonatus RSUD Ibnu
Sina Gresik selama tahun 2009  tercatat 177 kasus bayi yang dirawat, dengan kasus  BBLR
(Berat Bayi Lahir Rendah) 131 bayi, BBLSR (Berat Bayi Lahir Sangat Rendah) 37 bayi
dan BBLASR (Berat Bayi Lahir Amat Sangat Rendah) 9 bayi. Pada tahun 2010 tercatat
225 kasus bayi yang dirawat, dengan kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) 168 bayi,
BBLSR (Berat Bayi Lahir Sangat Rendah) 41 bayi, dan BBLASR (Berat Bayi Lahir Amat
Sangat Rendah) 16 bayi. Sedangkan pada tahun 2011 tercatat 123 bayi yang dirawat,
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dengan kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) 104 bayi, BBLSR (Berat Bayi Lahir
Sangat Rendah) 14 bayi, dan BBLASR (Berat Bayi Lahir Amat Sangat Rendah) 5 bayi.
Yang meninggal dari kasus BBLR ada sebanyak 22 bayi (Tahun 2009), 20 bayi pada tahun
2010 dan 21 bayi pada tahun 2011. Disini menunjukkan bahwa masih tingginya bayi
BBLR yang meninggal pada perawatan. Hal ini disebabkan diantaranya karena bayi
mempunyai sistem imunologi yang kurang berkembang sehingga tidak memiliki ketahanan
terhadap infeksi (Sacharin Rosa,1986). Dari hasil wawancara dengan ibu-ibu yang
mempunyai bayi BBLR di ruang Neonatus RSUD Ibnu Sina Gresik, dari 15 responden
hampir 80% tidak memberikan ASI nya karena takut ASI nya tidak cocok untuk bayinya
yang sangat kecil, 10% ASI tidak/ belum  keluar, dan 5% karena bayinya masih
dipuasakan.

Permasalahan yang lebih sering dijumpai pada BBLR adalah sebagai berikut:
ketidakstabilan suhu, kesulitan bernafas, kelainan gastrointestinal dan nutrisi, imaturitas
hati, imaturitas ginjal, imaturitas imunologis, kelainan neurologis, kelainan kardiovaskuler,
kelainan hematologis, metabolism (IDAI, 2008). Salah satu penyebab kematian BBLR
adalah gangguan pemberian minum, yang terjadi karena belum maturnya fungsi organ
pencernaan bayi BBLR. Hal ini bisa berupa tidak ada atau lemahnya refleks hisap dan
menelan bayi, juga kurangnya asupan ASI sesegera mungkin setelah bayi diperbolehkan
minum. Banyak bayi yang tidak mendapatkan asupan ASI dari ibu karena beberapa
kondisi, maka dapat semakin memperburuk perkembangan kesehatan BBLR. Hal ini
dikarenakan daya tahan tubuh (imunitas) bayi BBLR/ prematur masih belum sempurna
seperti bayi cukup bulan, sehingga bayi rentan terjadi infeksi (sepsis) yang  sering
mengakibatkan kematian bayi BBLR. Apabila keadaan seperti ini dibiarkan tanpa ada
intervensi dari perawat sebagai pemberi asuhan pada bayi, maka akan menurunkan kualitas
pelayanan keperawatan di bagian neonatus dan semakin meningkatnya angka kematian
bayi dengan BBLR.

Banyak bayi lahir dengan BBLR dan sebagian kecil yang memperoleh ASI. ASI
adalah makanan bayi yang terbaik, karena komposisi ASI dari ibu yang melahirkan bayi
prematur sesuai dengan kebutuhan bayi. Pengetahuan dan pemahaman inilah yang belum
dimiliki oleh ibu-ibu yang mempunyai bayi prematur. Kondisi tersebut dapat dicegah sejak
dini dengan pemberian ASI terutama ASI Prematur yang mengandung kolostrum.
Keberhasilan dalam pemberian ASI pada bayi prematur dapat tercapai dengan
meningkatkan pengetahuan ibu melalui konseling sehingga diharapkan dapat mengubah
perilaku ibu dari tidak memberikan ASI menjadi mau memberikan ASI pada bayinya.
Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh  konseling
terhadap perubahan perilaku ibu yang mempunyai bayi BBLR dalam pemberian ASI
prematur dan status gizi bayi dan bagaimana pengaruh perubahan perilaku ibu dalam
pemberian ASI prematur.

METODE DAN ANALISA

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Pra-eksperimen one-group pra test-post
test design, yang dilaksanakan di NICU RSUD Ibnu Sina Gresik pada bulan November –
Desember 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai bayi
BBLR dan bayi BBLR di NICU RSUD Ibnu Sina Gresik sebanyak 20 orang. Pengambilan
sampel menggunakan teknik Purposive Sampling, besar sampel dalam penelitian adalah 19
responden. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tindakan konseling.
Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah perubahan perilaku ibu dalam
pemberian ASI prematur dan status gizi. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Data
yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik statistik
Wilcoxon Signed Rank Test dengan taraf signifikasi α ≥ 0,05
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan perilaku ibu dalam pemberian ASI Prematur sebelum dan sesudah
konseling

a. Pengetahuan Ibu Sebelum dan Sesudah Konseling

Tabel 1 Gambaran pengetahuan Ibu sebelum dilakukan konseling di ruang NICU
RSUD Gresik pada bulan Oktober sampai Desember 2011

Kategori Total
F Prosentase

Baik 1 5%
Cukup 10 50%
Kurang 9 45%

Jumlah 20 100%

Tabel 1 menunjukkan bahwa gambaran pengetahuan Ibu sebelum dilakukan
penyuluhan hampir setengahnya 10 orang (50%) berpengetahuan cukup dan sebagian
kecil 1 orang (5%) berpengetahuan baik.

Tabel 2 Gambaran pengetahuan ibu sesudah dilakukan konseling di ruang NICU
RSUD Gresik pada bulan Oktober sampai Desember 2011

Kategori Total
F Prosentase

Baik 11 55%
Cukup 7 35%
Kurang 2 10%

Jumlah 20 100%

Tabel 2 menunjukkan bahwa pengetahuan ibu sesudah dilakukan konseling adalah
sebagian besar 11 orang (55%) baik dan sebagian kecil 2 orang (10%) kurang.

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang
melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Tanpa pengetahuan seseorang
tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap
masalah yang dihadapi. Faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah
: 1) Pendidikan, 2) Lingkungan/ budaya, 3) Pengalaman, 4) Minat, 5) Sumber informasi, 6)
Penyuluhan/ pendidikan keluarga. (Notoatmojo, 2003).

Hasil di atas menjelaskan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan ibu tentang
pemberian ASI Prematur diduga dipengaruhi beberapa faktor antara lain: 1) Tingkat
pendidikan, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah dalam menerima informasi
tentang konseling terhadap perubahan perilaku ibu 2) Pekerjaan yang rata-rata ibu rumah
tangga, hal ini menjadikan perhatian ibu terfokus pada pemberian ASI prematur, 3) Umur
ibu yang masih produktif, 4) Materi yang diberikan dalam konseling sesuai dengan
kebutuhan ibu, 5) Ketersediaan media informasi, adanya pemberian konseling, 6) Adanya
ketertarikan pada materi yang disampaikan, dan 7) Metode yang digunakan dalam
konseling sesuai dengan responden.

Terdapat 3 responden dengan pengetahuan yang tidak berubah, hal ini disebabkan
karena 1) responden merasa kurang tertarik dengan materi yang diberikan, 2) kurang
berminat dalam menerima konseling yang diberikan, dan 3) ada responden dengan
pendidikan SD sehingga sulit untuk menerima konseling.
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b. Sikap Ibu sebelum dan sesudah dilakukan konseling

Tabel 3 Gambaran sikap Ibu sebelum dilakukan konseling di ruang NICU RSUD
Gresik pada bulan Oktober sampai Desember 2011

Kategori Total
F Prosentase

Baik 10 50%
Cukup 5 25%
Kurang 5 25%

Jumlah 20 100%

Tabel 3 menunjukkan bahwa gambaran sikap Ibu sebelum dilakukan konseling
sebagian kecil 5 orang (25%) bersikap kurang dan cukup, dan hampir setengahnya 10
orang (50%) bersikap baik.

Tabel 4 Gambaran sikap ibu sesudah dilakukan konseling di ruang NICU RSUD
Gresik pada bulan Oktober sampai Desember 2011

Kategori Total
F Prosentase

Baik 19 95%
Cukup 1 5%

Jumlah 20 100%

Tabel 4 menunjukkan bahwa sikap ibu sesudah dilakukan konseling hampir
seluruhnya 19 orang (95%) baik dan sebagian kecil 1 orang (5%) cukup.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Anwar (1998) menyatakan bahwa
pembentukan sikap dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, 1) Faktor budaya yang dianut
oleh keluarga mempengaruhi penerapan pola asuh pada anak termasuk cara pemberian ASI
prematur pada bayi, 2) Perhatian yang diberikan orang tua terhadap anaknya baik. Teori
yang dikemukakan Soemadi (1996) mendefinisikan sikap merupakan respon yang
berhubungan dengan interest (perhatian), apresiasi (penghargaan) dan persepsi (perasaan),
3) Lingkungan tempat tinggal merupakan faktor paling besar yang dapat mempengaruhi
pembentukan sikap seseorang, 4) Media massa sebagai sarana komunikasi yang
mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Adanya
informasi baru memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal
tersebut, 5) Lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam
pembentukan sikap karena merupakan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri
individu orang lain yang dianggap penting, 6) Emosi, kekuatan psikis berkaitan dengan
strategi koping dalam menghadapi permasalahan anak.

Menurut Azwar (1995) sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang
yaitu komponen kognitif (cognitive), komponen afektif (affective), dan komponen konatif
(conative). Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu
pemilik sikap (Mann, 1969 dalam Azwar, 1995) menjelaskan bahwa komponen kognitif
berisi persepsi, kepercayaan dan streotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu atau
pengetahuan. Adanya informasi yang baru memberikan landasan kognitif baru bagi
terbentuknya sikap terhadap hal tersebut (Anwar, 1998).

Perubahan sikap meningkat karena dipengaruhi oleh: 1) Umur, berdasarkan gambar
5.2 menunjukkan responden yang sebagian besar 12 orang (60%) berumur 20 – 40 tahun,
merupakan umur produktif sehingga lebih mudah mengaplikasikan sikap, 2) pengetahuan
ibu, 3) Seluruh responden menganut agama sesuai dengan kepercayaan di Indonesia, 4)
Perhatian dari orang tua dimana dapat dihubungkan dengan status pekerjaan ibu yang
sebagian besar tidak bekerja sehingga lebih fokus ke perawatan anaknya, bisa merubah
perilaku ibu yang mempunyai bayi BBLR dalam pemberian ASI Prematur.

Sikap ibu dalam memberikan ASI dapat dipengaruhi oleh pengetahuan ibu yang
baik, pengalaman dalam pengasuhan, interaksi dengan lingkungan yang akan bereaksi
membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai obyek yang dihadapi.
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c. Tindakan Ibu sebelum dan sesudah dilakukan konseling

Tabel 5 Gambaran tindakan Ibu sebelum dilakukan konseling di ruang NICU RSUD
Gresik pada bulan Oktober sampai Desember 2011

Kategori Total
F Prosentase

Baik 4 20%
Cukup 9 45%
Kurang 7 35%

Jumlah 20 100%

Tabel 5 menunjukkan bahwa gambaran tindakan Ibu sebelum dilakukan konseling
hampir setengahnya 9 orang (45%) mempunyai tindakan cukup dan sebagian kecil 4 orang
(20%) mempunyai tindakan baik.

Tabel 6 Gambaran tindakan ibu sesudah dilakukan konseling di ruang NICU RSUD
Gresik pada bulan Oktober sampai Desember 2011

Kategori Total
F Prosentase

Baik 14 70%
Cukup 4 20%
Kurang 2 10%

Jumlah 20 100%

Tabel 6 menunjukkan bahwa tindakan ibu sesudah dilakukan konseling sebagian
besar 14 orang (70%) baik dan sebagian kecil 2 orang (10%) kurang. Suatu sikap belum
otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu
perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan
antara lain adalah fasilitas, disamping faktor dukungan dari pihak lain misalnya anggota
keluarga lain.

Penilaian Roger (1974) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi
perilaku baru, di dalam diri orang tersebut terjadi proses berurutan yaitu ; 1) Awarness
(kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus (obyek)
terlebih dahulu, 2) Interest, yakni orang mulai tertarik kepada stimulus, 3) Evaluation
(menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya). Hal ini berarti
sikap responden sudah lebih baik, 4) Trial, orang telah mencoba perilaku baru, 5)
Adaption, subyek telah berperilaku baru sesuai pengalaman, kesadaran dan sikapnya
terhadap stimulus.

Tindakan ibu mengalami peningkatan karena dipengaruhi oleh pengetahuan ibu
yang baik tentang manfaat pemberian ASI Prematur sehingga ibu peduli untuk menyusui
bayinya sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan gizi bayi terpenuhi.

2. Perubahan status gizi bayi sebelum dan sesudah pemberian ASI Prematur
a. Berat badan bayi sebelum dan sesudah dilakukan tindakan

Tabel 7 Gambaran berat badan bayi sebelum dilakukan tindakan di ruang NICU
RSUD Gresik pada bulan Oktober sampai Desember 2011

Kategori Total
F Prosentase

Cukup 11 55%
Kurang 9 45%

Jumlah 20 100%

Tabel 7 menunjukkan bahwa gambaran berat badan bayi  sebelum dilakukan
tindakan adalah sebagian besar 11 orang (55%) dengan berat badan cukup dan hampir
setengahnya 9 orang (45%) dengan berat badan kurang.
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Tabel 8 Gambaran berat badan bayi sesudah dilakukan tindakan di ruang NICU
RSUD Gresik pada bulan Oktober sampai Desember 2011

Kategori Total
F Prosentase

Baik 6 30%
Cukup 11 55%
Kurang 3 15%

Jumlah 20 100%

Tabel 8 menunjukkan bahwa berat badan bayi sesudah dilakukan tindakan adalah
hampir setengahnya 6 orang (30%) baik dan sebagian kecil 3 orang (15%) kurang.

Berat badan merupakan ukuran antropometrik yang terpenting, dipakai pada setiap
kesempatan memeriksa kesehatan anak pada semua kelompok umur. Berat badan
merupakan hasil peningkatan/ penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh. Berat badan
dipakai sebagai indikator yang terbaik pada saat ini untuk mengetahui keadaan gizi dan
tumbuh kembang anak. Kerugiannya, indikator berat badan ini tidak sensitif terhadap
proporsi tubuh misalnya pendek gemuk atau kurus tinggi.

Berat badan digunakan untuk mendiagnosa bayi normal atau BBLR. Dikatakan
BBLR apabila berat badan bayi di bawah 2500 gram. Pada masa bayi-balita, berat badan
dapat digunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizi, kecuali terdapat
kelainan klinis. Berat badan lahir akan kembali pada hari ke 10. Berat badan menjadi 2 kali
berat badan lahir pada bayi umur 5 bulan, menjadi 3 kali berat badan lahir pada umur 1
tahun, dan 4 kali berat badan lahir pada umur 2 tahun.

Peningkatan berat badan bayi prematur dapat dipengaruhi oleh perubahan perilaku
peran ibu yang  peduli untuk memberikan ASI Prematur, terutama ibu yang tidak bekerja
sehingga mempunyai waktu lebih lama untuk menyusui bayinya. Dibandingkan dengan ibu
yang bekerja, waktu untuk memberikan ASI prematur kurang maksimal.

b. Tinggi badan bayi sebelum dan sesudah dilakukan tindakan
Tabel 9 Gambaran tinggi badan bayi sebelum dilakukan tindakan di ruang NICU

RSUD Gresik pada bulan Oktober sampai Desember 2011

Kategori Total
F Prosentase

Baik 3 15%
Cukup 6 30%
Kurang 11 55%

Jumlah 20 100%

Tabel 9 menunjukkan bahwa gambaran tinggi badan bayi sebelum dilakukan
tindakan adalah sebagian besar 11 orang (55%) dengan tinggi badan kurang dan sebagian
kecil 3 orang (15%) dengan tinggi badan baik.

Tabel 10 Gambaran tinggi badan bayi sesudah dilakukan tindakan di ruang NICU
RSUD Gresik pada bulan Oktober sampai Desember 2011

Kategori Total
F Prosentase

Baik 3 15%
Cukup 6 30%
Kurang 11 55%

Jumlah 20 100%

Tabel 10 menunjukkan bahwa tinggi badan bayi sesudah dilakukan tindakan
sebagian besar 11 orang (55%) kurang dan sebagian kecil 3 orang (15%) baik.

Tinggi badan merupakan ukuran antropometrik kedua yang penting. Ukuran tinggi
badan pada masa pertumbuhan terus meningkat sampai tinggi maksimal. Perubahan tinggi



Journals of Ners Community Vol 5 No 1 Juni 2014

83

badan relatif pelan, sukar mengukur tinggi badan yang tepat dan kadang diperlukan lebih
dari seorang tenaga. Disamping itu dibutuhkan 2 macam teknik pengukuran, pada anak
umur kurang dari 2 tahun dengan posisi tidur terlentang (panjang supinasi) dan pada umur
lebih dari 2 tahun dengan posisi berdiri. Panjang supinasi umumnya 1 cm lebih panjang
daripada tinggi berdiri pada anak yang sama.

Hasil penelitian tidak ada perubahan persentase perkembangan tinggi badan bayi.
Hal ini dikarenakan tinggi badan tidak memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi bayi.
Kenaikan tinggi badan memerlukan waktu ± 3 bulan.

c. LLA bayi sebelum dan sesudah dilakukan tindakan
Tabel 11 Gambaran LLA bayi sebelum dilakukan tindakan di ruang NICU RSUD

Gresik pada bulan Oktober sampai Desember 2011

Kategori Total
F Prosentase

Cukup 9 45%
Kurang 11 55%

Jumlah 20 100%

Tabel 11 menunjukkan bahwa gambaran LLA bayi  sebelum dilakukan tindakan
adalah sebagian besar 11 orang (55%) dengan LLA kurang dan hampir setengahnya 9
orang (45%) dengan LLA cukup.

Tabel 12 Gambaran LLA bayi setelah dilakukan tindakan di ruang NICU RSUD
Gresik pada bulan Oktober sampai Desember 2011

Kategori Total
F Prosentase

Cukup 11 55%
Kurang 9 45%

Jumlah 20 100%

Tabel 12 menunjukkan bahwa LLA bayi setelah dilakukan tindakan sebagian besar
11 orang (55%) cukup dan hampir setengahnya 9 orang (45%) kurang.

LLA mencerminkan tumbuh kembang jaringan lemak dan otot yang tidak
terpengaruh banyak oleh keadaan cairan tubuh dibandingkan dengan berat badan. LLA
dapat dipakai untuk menilai keadaan gizi/ tumbuh kembang pada kelompok umur
prasekolah. Laju tumbuh lambat dari 11 cm pada saat lahir menjadi 16 cm pada umur 1
tahun. Kerugiannya LLA hanya untuk identifikasi anak dengan gangguan gizi/
pertumbuhan yang berat, sukar menentukan pertengahan LLA tanpa menekan jaringan dan
hanya untuk umur 1 – 3 tahun.

Lingkar lengan atas memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan
lapisan lemak bawah kulit. Lingkar lengan atas berkorelasi dengan indeks BB/U maupun
BB/TB. Lingkar lengan atas merupakan parameter antropometri yang sangat sederhana dan
mudah dilakukan oleh tenaga yang bukan profesional. LLA merupakan parameter yang
labil, dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu LLA merupakan indeks status gizi saat
ini.

Peningkatan LLA dapat dipengaruhi oleh perubahan perilaku peran ibu dalam
pemberian ASI prematur pada bayi dan ibu yang tidak bekerja sehingga mempunyai waktu
lebih lama untuk menyusui bayinya. Dibandingkan dengan ibu yang bekerja, waktu untuk
memberikan ASI prematur kurang maksimal.

3. Pengaruh Konseling terhadap Perubahan Perilaku Ibu yang Mempunyai Bayi
BBLR dalam Pemberian ASI Prematur

Besar pengaruh konseling terhadap perubahan perilaku ibu yang mempunyai bayi
BBLR dalam pemberian ASI prematur dan status gizi dapat diketahui dengan
menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test.
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Tabel 13 Analisa pengaruh konseling terhadap perubahan perilaku ibu yang
mempunyai bayi BBLR dalam pemberian ASI prematur pada bulan
Oktober-Desember 2011.
KONSELING

SEBE
LUM

SESU
DAH

RATA-
RATA

SEBELUM
DAN
SESU
DAH

JUM
LAH
RES
PON
DEN

WILCOXON SD

Sign(2
)-

Tailed
SEBE-
LUM

SESU-
DAH

Pengeta
huan 56,500 78,750 67,625

20

16,39159 13,65698 0,000

Sikap 72,997 91,998 82,4975 16,11088 8,81368 0,000
Tindak
an 63,4375 84,0625 73,75 19,89642 17,38153 0,000

Total 192,9345 254,8105 223,8725 20 52,3989 39,85219
Hasil P<0,05

Tabel 13 menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil sebelum dan sesudah dilakukan
konseling pemberian ASI prematur pada bayi dengan tingkat signifikasi p: 0,000 (p<0,05)
berdasarkan uji statistik Wilcoxon Sign Rank Test, hal tersebut berarti ada pengaruh
konseling terhadap perilaku ibu yang mempunyai bayi BBLR dalam pemberian ASI
prematur.

Teori Lawrence Green menyebutkan bahwa kesehatan individu atau masyarakat
dipengaruhi oleh dua faktor pokok yaitu faktor perilaku dan faktor-faktor di luar perilaku.
Selanjutnya faktor perilaku ini ditentukan oleh tiga kelompok faktor: faktor-faktor
predisposisi (predisposing factor). Mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan tradisi,
norma sosial, dan bentuk lainnya yang terdapat dalam diri individu dan masyarakat. Faktor
pendukung (enabling factors) adalah tersedianya sarana pelayanan kesehatan dan
kemudahan untuk mencapainya. Sedangkan faktor pendorong (reinforcing factor) adalah
sikap dan perilaku petugas kesehatan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap dan tindakan ibu setelah dilakukan
konseling mempengaruhi perubahan perilaku peran ibu dalam memberikan ASI prematur.
Setelah mendapat konseling ibu akan lebih mengoptimalkan perawatan bayi BBLR dalam
pemberian ASI Prematur.

4. Pengaruh Perubahan Perilaku Ibu yang Mempunyai Bayi BBLR pada Status Gizi
Bayi

Tabel 14 Analisa pengaruh pemberian ASI Prematur pada status gizi bayi bulan
Oktober-Desember 2011

STATUS GIZI

SEBEL
UM

SESUD
AH

RATA-
RATA
SEBEL

UM
DAN

SESUD
AH

JUMLAH
RESPON

DEN

WILCOXON SD

Sign
(2)-
Tail
ed

SEBEL
UM

SESUD
AH

BB 67,3500 71,0000 69,175

20

9,03953 9,38083 0,00
0

TB 72,9000 75,2500 74,075 7,55959 7,78578 0,00
0

LLA 70,7000 73,4500 72,075 4,94283 5,08325 0,00
0

Total 210,95 219,7 215,325 20 21,5419
5

22,2498
6

Hasil P<0,05
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Tabel 13 dan 14 menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil sebelum dan sesudah
dilakukan konseling pemberian ASI prematur pada bayi dengan tingkat signifikasi p: 0,000
(p<0,05) berdasarkan uji statistik Wilcoxon Sign Rank Test, hal tersebut berarti ada
pengaruh konseling terhadap perilaku ibu yang mempunyai bayi BBLR dalam pemberian
ASI prematur dan status gizi bayi.

Tabel 14 menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil sebelum dan sesudah pemberian
ASI prematur dengan tingkat signifikasi p: 0,000 (p<0,05) hasil berdasarkan uji statistik
Wilcoxon Sign Rank Test, hal tersebut berarti ada pengaruh pemberian ASI prematur
terhadap status gizi bayi.

Menurut WHO, Seperti dikutip Notoatmodjo (2003) perubahan perilaku itu
dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 1) Perubahan alamiah (naturan change), bahwa
perilaku manusia selalu berubah dimana sebagian perubahan itu disebabkan karena
kejadian alamiah, 2) Perubahan terencana (planned change), bahwa perubahan ini terjadi
karena memang direncanakan sendiri oleh obyek, 3) Kesediaan untuk berubah (readdines
to change), yang berbeda–beda meskipun kondisinya sama dan 4) Strategi perubahan
perilaku.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku peran ibu dalam pemberian ASI
prematur dapat mempengaruhi peningkatan status gizi bayi menjadi baik, dengan harapan
bayi tumbuh sehat. Walaupun ada perubahan prosentase peningkatan status gizi tapi tidak
memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi bayi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Perilaku ibu yang mempunyai bayi BBLR dalam pemberian ASI prematur sesudah
konseling mengalami peningkatan, ditunjukkan dengan peningkatan pengetahuan, sikap
yang positif dan peningkatan tindakan dalam pemberian ASI Prematur terhadap bayi
BBLR.

2. Perubahan perilaku ibu yang baik meningkatkan perkembangan status gizi bayi. Hal ini
ditunjukkan dengan berat badan, tinggi badan dan LLA bayi bertambah. Walaupun
perkembangan tinggi badan bayi tidak sesuai dengan standart Angka Kecukupan Gizi
yang ditentukan.

Saran
1. Tenaga kesehatan hendaknya lebih meningkatkan promosi kesehatan tentang pemberian

ASI terutama pada ibu yang mempunyai bayi BBLR. Kegiatan tersebut dapat dilakukan
melalui pertemuan ibu-ibu yang terbentuk di masyarakat dan pelayanan kesehatan
lainnya.

2. Bagi para ibu diharapkan dapat tetap mempertahankan dan meningkatkan perannya
dalam memberikan ASI terhadap bayinya terutama pada bayi BBLR, dan lebih banyak
mencari informasi baik itu melalui media elektronik maupun media cetak.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu mengidentifikasi status gizi bayi meliputi
kenaikan berat badan, tinggi badan dan LLA bayi untuk mencapai Angka Kecukupan
Gizi sesuai dengan standart yang ditentukan, serta untuk mengidentifikasi efek
konseling terhadap perubahan perilaku ibu dalam pemberian ASI Prematur untuk
perkembangan status gizi bayi.
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ABSTRAK

Fraktur adalah terputusnya / hilangnya kontinuitas struktur tulang. Banyak faktor
yang dapat mempercepat proses penyembuhan tulang, antara lain faktor adalah kalsium
dan fosfor nutrisi yang sering dilupakan, antara diet daging sapi lainnya. Ini Tujuan
penelitian adalah untuk menganalisis penyediaan diet daging sapi dengan fase percepatan
kalus dari fraktur femur.

Metode penelitian menggunakan desain quasy experimental dengan 16 sampel
yang diambil menggunakan teknik total sampling. Data dikumpulkan melalui metode
observasi. Data diolah dan dianalisis dengan uji Mann Whitney.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketentuan dari diet daging sapi dengan
fase percepatan kalus dari fraktur femur dengan tingkat signifikansi adalah 0,000.

Penelitian tentang peningkatan fase penyembuhan patah tulang terutama pada
pasien fraktur femur khususnya fase percepatan kalus dapat digunakan sebagai acuan
dalam diet yang diberikan kepada pasien farktur.

Kata kunci: Patah tulang paha, diet daging sapi, Kalus

ABSTRACT

Fractures are the disconnection/ loss of continuity of bone structure. Many factors
can accelerated the bone healing process, among other factors are calcium and
phosphorus nutrients are often forgotten, among other beef diet. This objectives of
research was to analyze provision of a diet of beef with acceleration callus phase of the
femoral fracture.

This researched used quasy experimental design, with 16 samples using total
sampling technique. The data were collected through observation methods. Data were
processed and analyzed with Mann Whitney U-test.

The result showed that there is provision of a diet of beef with acceleration callus
phase of the femoral fracture with significancy level is 0.000.

To improve the fracture healing phase, particulary the acceleration callus phase
especially in fracture femur patient, this researched can be as a reference in a diet given to
the patient.

Keywords: Femur fracture, Beef diet, Callus

PENDAHULUAN

Patah tulang adalah terputusnya atau hilangnya kontinyutas dari struktur tulang,
epiphyseal plate, serta cartilage atau tulang rawaan (PDTIBOT, 2008). Patah tulang ini
dapat disebabkan trauma, degenerasi atau akibat penyakit lain dan sampai saat ini masih
merupakan problem besar di bidang Ilmu Keperawatan Medikal Bedah. Dalam
penanganan patah tulang saat ini sebagian besar adalah dilakukan dengan tindakan
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pembedahan yaitu dengan pemasangan inplan, external fixsasi atau imobilisasi gips.
Penanganan diatas hanya dilihat dari faktor tindakannya saja, pada hal banyak faktor-faktor
yang lain yang dapat mempercepat proses penyembuhan tulang. Diantara yang sering
dilupakan adalah faktor nutrisi yang adekuat yang harus dikonsumsi pada seseorang yang
mengalami patah tulang yaitu makanan yang banyak mengandung kalsium dan fosfor.
Masyarakat di Indonesia masih banyak yang mengkonsumsi susu formula yang dijual
bebas di pasaran dengan harga yang relatif mahal dibandingkan daging, khususnya daging
sapi. Ada pun perbandingan yang terkandung dalam susu formula terkandung kalsium
35mg/100gr dan fosfor 35mg/100gr sedangkan daging sapi mengandung kalsium
(11mg/100gr) dan fosfor (170mg/100gr) (Depkes, 1995). Hal ini dapat dilihat bahwa
kandungan kalsium dan fosfor tidak kalah dengan susu formula, tetapi harganya jauh lebih
murah dibandingkan harga susu formula. Namun pengaruh pemberian diet daging sapi
terhadap percepatan fase kallus pada fraktur masih belum jelas.

Setiap kejadian patah tulang atau yang disebut fraktur tersebut sangat menggangu
aktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar dan sosial ekonomi seseorang, di Rumah Sakit
Semen Gresik pada tahun 2010 terdapat 340 kejadian fraktur tulang panjang atau 24% dari
total kasus di rumah sakit dan 56% dari total kejadian kasus fraktur. Di Indonesia kejadian
fraktur terbesar akibat ruda paksa terutama kecelakaan lalu lintas, adapun besaran kejadian
nya rata-rata 23% kasus dari masing-masing kejadian di rumah sakit. Tahun 2010 tercatat
pada laporan Departemen Kesehatan patah tulang hampir mencapai 1 juta
kejadian.Sebagian besar memerlukan tindakan pembedahan dengan asumsi biaya Rp.
10.000.000 sampai Rp. 20.000.000 belum lagi biaya non material yang akibat tidak bisa
aktivitas untuk bekerja selama sakit. (Rekam Medis RS SG, 2010).

Sering kali untuk penanganan fraktur ini tidak tepat mungkin dikarenakan kurang
tersedianya informasi yang tepat contohnya ada seorang yang mengalami fraktur. Ia pergi
ke dukun pijat, mungkin karena gejalanya mirip dengan orang yang terkilir. Hal ini yang
perlu di kembangkan untuk bisa dipahami oleh masyarakat agar penanganan dapat dengan
cepat dan benar terutama pada anak-anak dimana bila penanganan pertama kurang benar
dan tepat dapat mengakibatkan tergangunya pertumbuhan atau kecacatan yang permanen.
Penentuan diet yang benar dan adekwat serta mengandung zat gizi yang menunjang untuk
proses penyembuhan tulang sangatlah penting diantara diet tersebut adalah yang
mengandung cukup kalsium dan fosfor yang banyak terkandung dalam daging sapi. Tulang
bisa beregenerasi sama seperti jaringan tubuh yang lain. Fraktur merangsang tubuh untuk
menyembuhkan tulang yang patah dengan jalan membentuk tulang baru diantara ujung
patahan tulang. Tulang baru dibentuk oleh aktivitas sel-sel tulang yang dipengaruhi
beberapa faktor diantaranya adalah faktor konsumsi zat kalsium dan fosfor . Sel–sel yang
berkembang memiliki potensi yang kondrogenik dan osteogenik, bila diberikan keadaan
yang tepat serta konsumsi nutrisi yang di butuhkan seperti kalsium dan fosfor, sel itu akan
mulai membentuk tulang dan juga kartilago. Populasi sel ini dipengaruhi oleh kegiatan
osteoblast, osteoklast dan osteosit mulai berfungsi dengan mengabsorbsi sel-sel tulang
yang mati. Massa sel yang tebal dengan tulang yang imatur dan kartilago, membentuk
kallus atau bebat pada permukaan endosteal dan periosteal. Sementara tulang yang imatur
(anyaman tulang) menjadi lebih padat sehingga gerakan pada tempat fraktur berkurang
pada 4 minggu setelah fraktur menyatu. Pada penelitian ini digunakan daging sapi
(Bovine), karena daging sapi mempunyai mikroarsitektur dan komposisi mineral yang
sama dengan tulang manusia dengan alasan tersebut bahwa salah satu cara untuk
meningkatkan proses pembentukan kallus yaitu dengan diet TKTP, dimana diet ini
mengandung zat gizi yang seimbang dengan pemenuhan kebutuhan diantaranya adalah zat
mengandung tinggi kalori, tinggi protein serta  kalsium dan fosfor yang cukup. Zat-zat
tersebut sangatlah penting dalam  proses pembentukan  tulang pada trauma khususnya
kallus yang merupakan cikal-bakal dari tulang. Adapun kebutuhan normal kalsium adalah
antara 13 sampai 20 mg/kg berat badan.

Pemberian diet daging sapi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi
seimbang bagi pasien dengan fraktur femur. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pemberian diet daging sapi terhadap
percepatan fase kallus pada fraktur femur.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain Quasy Experimental/ Experiment semu.
Rancangan ini berupaya mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan
kelompok kontrol disamping kelompok eksperimental. Pemilihan kedua kelompok
menggunakan total sampling. Sampel tikus yang mengalami patah tulang femur sebanyak
16 tikus putih jantan. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari sampai dengan
Maret tahun 2011.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah komsumsi daging sapi, sedangkan
dependent adalah pembentukan fase kallus pada tikus jantan yang mengalami patah tulang
femur. Data didapat melalui observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui
proses pertumbuhan kallus pada fraktur femur dengan menggunakan foto rongent. setelah
data terkumpul kemudian dikelompokkan, tabulasi data dan analisis data menggunakan uji
Mann Whitney U – Test atau membandingkan yang diberikan perlakuan dengan yang
tidak dilakukan perlakuan dimana data berbentuk ordinal tersebut diolah dan dianalisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Percepatan fase kalus dengan pemberian makanan biasa tanpa diet daging sapi

Tabel 1 Percepatan fase kallus dengan pemberian makanan biasa tanpa diet daging sapi
Percepatan fase kalus Jumlah Persentase
Cepat 0 0%
Normal 1 13%
Lambat 7 87%
Total 8 100%

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh tikus putih jantan yang mengalami patah
tulang femur yang tampa pemberian deit daging sapi didapatkan 87% pertumbuhan  kallus
lambat dan 13% pertumbuhan kallus normal. Pada penelitian ini didapatkan pertumbuhan
kallus pada fraktur femur pada tikus putih jantan lambat (>4 minggu) yaitu 7 tikus putih
jantan, dan didapatkan pertumbuhan normal 1 tikus putih jantan. Pertumbuhan Kallus
normal terjadi pada pada minggu ke empat.

Pertumbuhan tulang terdiri dari beberapa fase, diantaranya adalah fase hematoma,
fase proliferasi, fase kallus, fase konsulidasi dan fase remodeling. Pada penelitian diatas,
peneliti hanya membatasi sampai fase pembentukan kallus. Proses pembentukan kallus
sangat di pengaruhi oleh zat-zat makanan yang terkandung didalam nya diantaranya adalah
kalsium, fosfor, Vitamin, air, karbohidrat, protein dan zat-zat pembangun yang lainnya.
Substansi yang paling berperan adalah kalsium. Faktor nutrisi inilah yang sangat berperan
dalam proses pembentukan atau penyembuhan tulang terutama kalsium (Apley, A.
Graham, 1995).

Tikus putih jantan yang mengalami patah tulang femur yang diberikan makanan
biasa yang hanya mengandung banyak karbohidrat, sehingga kebutuhan kalsium yang
sangat diperlukan untuk pertumbuhan kallus kurang terpenuhi. Dari kajian diatas bahwa
tikus putih jantan yang mengalami patah tulang paha dengan diberikan makanan biasa
tanpa diberikan diet daging sapi tidak mengalami percepatan pertumbuhan kallus atau
pertumbuhan kallus lambat.
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2. Percepatan fase kallus dengan pemberian diet daging sapi

Tabel 2 Percepatan fase kalus dengan pemberian diet daging sapi
Percepatan kalus Jumlah Persentase
Cepat 8 100%
Normal 0 0%
Lambat 0 0%
Total 8 100

Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh tikus putih jantan yang mengalami patah
tulang femur dengan pemberian deit daging sapi didapatkan  pertumbuhan  kallus cepat.

Tabel 1 Percepatan fase kallus dengan pemberian diet daging sapi
Diet N Mean Rank Sum Of Ranks

Pertumbuhan
Kallus

Makanan Biasa
Diet Daging Sapi
Total

8
8
16

4,50
12,50

36.00
100.00

Pertumbuhan Kallus
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp.Sig (2-tailed)
Exact Sig (2*(1-tailed sig.)

,000
36,000
-3,771
,000
,000(a)

Tabel 1 menggambarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan uji statistik
Mann-Whitney Test didapatkan nilai signifikan p = ,000 dimana lebih kecil dari 0,05 yang
berarti H1 diterima, sehingga ada hubungan yang signifikan antara pemberian diet daging
sapi dengan percepatan fase kallus fraktur femur pada tikus putih jantan.

Hasil penelitian ini didapatkan pertumbuhan kallus pada fraktur femur pada tikus
putih jantan dipercepat. Pertumbuhan kallus pada tikus putih jantan ini terjadi < dari 4
minggu. Dari tabel 3 menggambarkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara
pemberian diet daging sapi dengan percepatan fase kallus fraktur femur pada tikus putih
jantan.

Daging sapi merupakan susunan serabut otot pada tubuh hewan sapi. Dalam
susunan serabut otot daging sapi per 100gr terdapat komposisi antara lain Kalori 207 kal,
Protein 18,8g Lemak 14g, Kalsium 11mg, Posfor 170mg, Besi 2,8mg dan vitamin A, B1,
C, dan air. Dimana zat-zat tersebut sangat di butuhkan oleh tubuh untuk proses
pertumbuhan sel pada manusia termasuk pada pertumbuhan tulang.

Diet daging sapi merupakan salah satu sumber zat yang dibutuhkan tubuh dalam
proses metabolisme tubuh, terutama proses pembentukan tulang, dimana sudah tercantum
pada alenea diatas zat-zat yang terkandung didalamnya. Salah satunya adalah mengandung
kalsium, dan fosfor. Sekitar 99%  total kalsium dalam tubuh merupakan dalam jaringan
keras yaitu tulang dan gigi terutama berbentuk hidosiapatit, hanya sebagian kecil dalam
plasma dan ektravaskuler (Baker,et.all. 1999, Almatsier, 2000). Kalsium tulang berada
dalam keadaan seimbang dengan kalsium plasma pada konsentrasi sekitar 2,25-2,6 mmol/L
(Garrow & James, 1993, Walhlqvist, 1997) keseimbangan kalsium dipengarui oleh
kelenjar hormone pharathyroid, G hormone dan vitamin D. Hormon-hormon tersebut
bekerja pada tempat dimana kalsium memasuki tubuh (gastrointestinal), dan tempat eskresi
pada ginjal serta tempat penyimpanan pada rangka atau tulang dimana kalsium dapat di
simpan dan diambil tergantung dari kebutuhan individu. Jumlah kalsium dalam tulang
bergantung menurut ukuran dan komposisi tubuh dan akan mengalami penurunan masa
tulang sejalan dengan pertambahan umur (Garrow & Janes, 1993; Almatsier, 2002;
Sidartawan 2000).

Puncak masa tulang yang maksimal akan tercapai jika proses pertumbuhan, asupan
kalsium selalu terjaga, tetapi bila dari awal pertumbuhan tidak terjaga asupan kalsium serta
gizi yang seimbang, maka puncak massa tulang tidak maksimal.
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Proses pembentukan tulang yaitu tulang mengalami regenerasi atau pergantian
tulang-tulang yang sudah tua diganti dengan tulang yang baru yang masih mudah, proses
ini berjalan seimbang sehingga terbentuk puncak massa tulang.

Asupan kalsium tetap terjaga antar 100-125mg perhari, puncak massa tulang ini
bisa dipertahankan. Puncak massa tulang di pertahankan untuk mencagah penurunan massa
tulang, dimana penurunan massa tulang ini akan mengakibatkan berkurangnya kepadatan
tulang dan tulang mengalami osteoporosis.

Penelitian ini membuktikan bahwa pemberian diet daging sapi pada tikus putih
yang mengalami fraktur femur dapat mempercepat pertumbuhan kallus. Jika dibandingkan
dengan kelompok dengan pemberian makanan biasa tanpadiberikan diet daging sapi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pertumbuhan fase kallus tanpa diberikan diet daging sapi tidak didapatkan percepatan
pertumbuhan kallus, ini dipengaruhi oleh konsumsi yang dikandung dalam makanan
kurang mengandung unsur mineral yaitu kalsium

2. Pertumbuhan fase kallus dengan di berikan diet daging sapi didapatkan hasil seluruh
tikus putih yang mengalami fraktur femur adanya percepatan fase kallus.

3. Pemberian diet daging sapi mempercepat pertumbuhan kallus.

Saran

1. Diperlukan penelitian untuk mengetahui perubahan-perubahan secara mikroskopis dan
kimia pada fraktur femur dengan pemberian diet daging sapi

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut fraktur femur dengan diet daging sapi pada manusia.
3. Institusi rumah sakit perlu memberikan program diet daging sapi kepada klien fraktur.

KEPUSTAKAAN

Alimul A. Aziz, (2003) Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah, Jakarta: EGC

Apley, A. Graham, (1995) Buku Ajar Ortopedi dan Fraktur Sistem Apley, Jakarta: Widya
Medika

Bachsinar B, (1995) Bedah Minor, Jakarta: Hipokrates.

Black, J.M, et al, Luckman and Sorensen’s (1995) Medikal Nursing : A Nursing Process
Approach, 4 th Edition, W.B. Saunder Company,

Carpenito, Lynda Juall, (1999). Rencana Asuhan dan Dokumentasi Keperawatan, EGC:
Jakarta,

Edward, Martin, (2000) Penyakit Anak Sehari-hari dan Tindakan Darurat, Jakarta: Elek
Media Komputindo

Gosain Ankush and Dipetro Luisa, (2004), Aging and Wound Healing; World Journal
Surgery; 28:321-326.

Ignatavicius, Donna D, (1995), Medical Surgical Nursing: A Nursing Process Approach,
W.B. Saunder Company

Jumadi, Purnawan, Dkk (1999), Kapita Selekta Kedokteran Edisi 2, Fakultas Kedokteran
UI: Media Ausculapius



Journals of Ners Community Vol 5 No 1 Juni 2014

92

Kanwil Depkes, (1999), Daftar Konsumsi Bahan Makanan, Edisi 3, Jakarta: EGC

Keliat, Budi Anna, (1994), Proses Perawatan, Jakarta: EGC
Long, Barbara C (1996), Perawatan Medikal Bedah, Edisi 3, Jakarta: EGC.

Mansjoer, Arif, et al (2000), Kapita Selekta Kedokteran, Jilid II, FKUI, Jakarta: Medika
Aesculapius

Meschan, Isadore, (1999), Roentgen Sagns In Clinical Practice, Volume II, W.B. Sounders
Compony: Philadelphia, London

Mona, B.M. (2003). An Overview of Neonatal and Pediatric Wound Care Knowledge and
Consideration,http://www.o-wm.com/ostemywoundmanagemetjournal.html 165 :
728-737, diakses tanggal 15 Juli 2011 Pkl 16.00 WIB.

Nursalam. (2003). Konsep & Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan.
Surabaya: Salemba Medika

Orthopedia dan Traumatologi (2008), Pedoman Diagnosis dan Terapi, Edisi III, Rumah
Sakit Umum Dokter Soetomo, Surabaya

Price, Evelyn C, (1997), Anatomi dan Fisiologi Untuk Paramedis, Jakarta: Gramedia.

Soetjaningsih (1995), Tumbuh Kembang Anak, Jakarta: EGC

Saifuddin, Dkk, (2002), Buku Pedoman Praktek Pelayanan Keperawatan Maternal &
Neonatal. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka

Wong, Donna L (2004), Pedoman Klinik Keperawatan Pediatrik. Jakarta: EGC

http://www.o-wm.com/ostemywoundmanagemetjournal.html


Journals of Ners Community Vol 5 No 1 Juni 2014

93

GEL LIDAH BUAYA DAN SILVER SULFADIAZIN MEMPERCEPAT
PENYEMBUHAN LUKA BAKAR
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ABSTRAK

Luka bakar adalah trauma pada kulit yang disebabkan oleh sesuatu yang panas atau
suhu tinggi. Pencegahan infeksi dengan pengobatan luka. Agen topikal yang biasa
digunakan untuk luka bakar adalah sulfadiazin perak. Tapi itu memiliki efek samping yang
mengurangi kecepatan epitelisasi luka. Lidah buaya merupakan salah satu alternatif pilihan
untuk luka pengobatan, karena gel lida buaya mengandung banyak zat yang bermanfaat
untuk mempercepat penyembuhan luka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
perbedaan efektivitas antara gel dan perak sulfadiazin lidah buaya tentang pengendapan
luka bakar penyembuhan dengan ketebalan parsial superfisial pada tikus yang telah
membuat luka bakar.

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen. Ada 3 kelompok perlakuan dengan
jumlah sampel 24 tikus. Instrumen yang digunakan untuk mengamati kecepatan
penyembuhan luka bakar pada tikus adalah menggunakan checklist. Analisis data
menggunakan uji One Way Anova.

Ada F kuantitas 1,231 untuk kelompok lidah buaya <s dan 6.500 untuk perak
kelompok sulfadiazin dengan F tabel 10.00. Karena kuantitas F lebih kecil dari F tabel,
maka hipotesis penelitian ditolak. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan antara gel dan
perak sulfadiazin lidah buaya tentang percepatan luka bakar penyembuhan dengan
ketebalan parsial superfisial pada tikus.

Berdasarkan hasil penelitian, gel lidah buaya ini lebih disarankan untuk ketebalan
parsial yang dangkal karena gel lidah buaya lebih alami, mudah untuk mendapatkan dan
lebih murah.

Kata kunci: gel lidah buaya itu, Perak sulfadiazin, ketebalan parsial superfisial

ABSTRACT

Burns is a traumatic at the skin which caused of something hot or high
temperature. The Preventif of infection is treated the wound treatment. Topical agent
which commonly use for burns is silver sulfadiazin. But that have side effect which reduce
the speed of wound epithelialization. Aloe vera is one of the alternative choice to wound
treatment, because the gel contains many substances which beneficial to speed up the
wound healing. This research is purpose to analyze the difference of  effectiveness between
aloe vera's gel and silver sulfadiazin about  precipitation of burns healing with superficial
partial thickness at mouse which has made burns.

The research used the true experimental design. There are 3 treatment groups with
total sample 24. Checklist is the instrument which use for observe the speed of healing the
mouse's burns. The data analysis is use One Way Anova test.

There are F quantity 1.231 for aloe vera<s group and 6.500 for silver sulfadiazine
group with F table 10.00. Because F quantity is smaller than F table, then the research
hypothesis rejected. It's mean that there is no difference between aloe vera's gel and silver
sulfadiazin about precipitation of burns healing with superficial partial thickness at the
mouse.
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Based on the result, aloe vera’s gel is more suggested for superficial partial
thickness treadment because this is natural, easy to get and cheaper.

Keywords: Aloe vera's gel, Silver sulfadiazin, Superficial partial thickness

PENDAHULUAN

Luka bakar adalah trauma pada kulit yang disebabkan oleh panas atau suhu yang
tinggi (Kuraesin, 2007). Pokok-pokok pertolongan pada luka bakar yaitu: mencegah atau
mengobati shok, mengurangi rasa sakit dan mencegah infeksi (Mohammad, 2005).
Pencegahan infeksi dilakukan dengan perawatan luka. Perawatan luka pada luka bakar
dilakukan bila kestabilan hemodinamik dan pulmonal telah tercapai. Luka dibersihkan dan
dibalut dengan agen antimicrobial topikal. Beberapa agen antiikrobial topikal yang biasa
digunakan yaitu mefedin asetat, perak nitrat dan silver sulfadiazine. Penggunaan agen
antimicrobial topikal ini memang efektif untuk menghambat infeksi, tetapi efek yang
ditimbulkan adalah penurunan kecepatan epitelisasi luka, juga dapat meningkatkan laju
metabolic, ketidakseimbangan elektrolit (seperti pelepasan natrium oleh perak nitrat) dan
abnormalitas asam basa dapat terjadi. (Hudak dan Galo, 1996). Lidah buaya termasuk
tanaman fungsional karena semua bagian tanamannyabisa dimanfaatkan untuk kecantikan,
pangan dan pengobatan berbagai jenis penyakit, tetapi masyarakat hanya mengenalnya
sebagai penyubur rambut. Hanya sedikit masyarakat yang tahu manfaat dan khasiat
tanaman ini. (Furnawanthi, 2007). Gel lidah buaya memiliki aktivitas sebagai antijamur,
antibakteri, meningkatkan aliran darah ke daerah yang terluka dan menstimulasi fibroblast
yang bertanggung jawab untuk penyembuhan luka. Namun sampai saat ini efektifitas gel
lidah buaya terhadap penyembuhan luka bakar belum dapat dijelaskan.

Di Amerika dilaporkan sekitar 2-3 juta penderita luka bakar setiap tahunnya dengan
jumlah kematian 5-6 ribu kematian pertahun. Sampai saat ini di Indonesia belum ada
laporan tertulis tentang jumlah penderita luka bakar dan jumlah angka kematian yang
diakibatkannya. Di unit luka bakar RSCM Jakarta dilaporkan sebanyak 107 kasus luka
bakar yang dirawat dengan angka kematian 37,38% pada tahun 2008. dari unit luka bakar
RSU Dr. Soetomo Surabay didapatkan bahwa kematian umumnya terjadi pada luka bakar
dengan luas lebih dari 50% atau luka bakar pada saluran napas (Yudhine, 2009). Menurut
dr. Dody Andreas dalam blognya disebutkan bahwa 80% kecelakaan yang menyebabkan
luka bakar termasuk kategori ringan sehingga penderita tidak perlu dirawat di rumah sakit.

Luka bakar terjadi baik karena konduksi panas langsung atau radiasi. Derajat luka
bakar berhubungan dengan konduksi jaringan yang terkena dan waktu kontak dengan
sumber tenaga panas (Sabiston, 2000). Pada luka bakar ketebalan superficial atau derajat 1
maka luka akan sembuh sendiri tanpa perlu dilakukan tindakan. Pada ketebalan parsial atau
derajat 2 perlu dilakukan perawatan pada luka. Apakah perlu dilakukan perawatn di rumah
sakit atau tidak tergantung dari luas luka bakar. Sedangkan luka bakar ketebalan penuh
atau derajat 3 perlu dirawat di rumah sakit (Anonim, 2006). Penanganan pada luka bakar
harus tetap memperhatiakn airway, breathing, circulation. Setelah airway, breathing,
circulation telah tertangani, luka harus dirawat secara teratur. Kesterilan harus tetap terjaga
karena kulit dalam keadaan terbuka sehingga rentan terjadi infeksi. Tidak jarang penderita
luka bakar meninggal karena infeksi pada luka.

Tanaman lidah buaya termasuk tanaman berkhasiat obat yang dapat digunakan
sebagai agen topikal luka bakar yang baik. Menurut seorang pengamat makanan kesehatan,
dr. Freddy Wilmana, lidah buaya jenis Aloevera barbandesis Mill mengandung 72 zat yang
dibutuhkan oleh tubuh (Redaksi OVA, 2010). Zat-zat yang terdapat dalam gel lidah buaya
di antaranya yaitu lignin dan selulosa yang mapu meresap ke dalam kulit dan menahan
hilangnya cairan dari permukaan kulit, saponin yang berfungsi sebagai antiseptic, aloecin
B yang mempercepat penyembuhan luka serta atroquinon dan quinonyang mempunyai
efek analgesik. (Wijayakusuma, 2010). Selain itu kandungan terbanyak dari lidah buaya
adalah air yang mencapai 99, 5% (Furnawanthi, 2007). Dari masalah di atas maka peneliti
ingin mengkaji keefektifan gel lidah buaya dibandingkan silver sulfadiazin terhadap
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percepatan penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal (derajat 2A) yang akan
dilakukan pada mencit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen murni pasca tes. Hewan coba yang
digunakan adalah mencit (M musculus) untuk mengetahui keefektifan pengguanaan gel
lidah buaya dibandingkan silver sulfadiazin untuk perawatan luka bakar ketebalan parsial
dangkal. Dan sebagai kontrolnya perawatan luka hanya diberikan normal saline 0,9%.
populasinya dalah mencit Mus musculus dengan luka bakar ketebalan parsial dangkal yang
diternakkan untuk penelitian. Pada proses selanjutnya sampel akan dilakukan pembagian
menjadi 3 kelompok yaitu kelompok perlakuan perawatan menggunakan gel lidah buaya,
kelompok perlakuan perawatan menggunakan silver sulfadiazin dan satu kelompok
kontrol. Pembagian kelompok ini dilakukan dengan cara simple random sampling, masing-
masing kelompok minimal 8 sampel. Penelitian ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1
sampai 30 Mei 2011 di tempat tinggal peneliti Desa Padeg Kecamatan Cerme Kabupaten
Gresik.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah gel lidah buaya dan silver
sulfadiazin, sedangkan dependent adalah Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal (derajat 2A). Instrumen dalam
penelitian ini adalah checklist tentang parameter penyembuhan luka bakar ketebalan
parsial dangkal. Setelah data terkumpul kemudian dikelompokkan, tabulasi data dan
analisis data menggunakan Parametric test yaitu one way anova.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Lama hari penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal pada sampel
yang diberikan perawatan menggunakan  gel lidah buaya

Tabel 1 Lama penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal menggunakan gel
lidah buaya

Hari ke Jumlah Prosentase
13
14
15
16
17

1
1
3
2
1

12,5%
12,5%
37,5%
25%

12,5%
Jumlah 8 100%

Tabel 1 menunjukkan bahwa lama penyembuhan luka pada sampel yang diberikan
perawatan menggunakan gel lidah buaya paling banyak pada hari ke 15 yaitu sebanyak 3
sampel (37,5%)

2) Lama hari penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal pada sampel
yang diberikan perawatan luka menggunakan silver sulfadiazin.

Tabel 2 Lama penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal mengguanakan
silver sulfadiazine

Hari ke Jumlah Prosentase
13
14
15
16

2
1
2
3

25%
12,5%
25%

37,5%
Jumlah 8 100%
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Table 2 menunjukkan bahwa lama penyembuhan luka pada sampel yang diberikan
perawatan menggunakan silver sulfadiazin paling banyak adalah pada hari ke 16 yaitu
sebanyak 3 sampel (37,5%).

3) Lama hari penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal pada sampel
yang diberikan perawatan menggunakan NaCl 0,9% (kelompok kontrol)

Tabel 3 Lama penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal mengguanakan NaCl
0,9%

Hari ke Jumlah Prosentase
17
18
19
20

>20

1
1
1
3
2

12,5%
12,5%
12,5%
37,5%
25%

Jumlah 8 100%

Tabel 3 menunjukkan bahwa lama penyembuhan luka pada sampel yang diberikan
perawatan menggunakan NaCl 0,9% paling banyak terjadi pada hari ke 20 yaitu sebanyak
3 sampel (37,5%).

4)   Rata-rata lama hari sembuh dari ketiga kelompok perlakuan

Tabel 4 Rata-rata lama hari penyembuhan dari perawatan luka menggunakan gel lidah
buaya

Kelompok No mencit Lama hari
penyembuhan

Rata-rata lama
hari

penyembuhan
Gel lidah

buaya
1
2
3
4
5
6
7
8

13
14
15
15
15
17
16
16

15,1250

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata – rata lama sembuh perawatan luka
menggunakan gel lidah buaya yaitu 15,12 hari.

Tabel 5 Rata-rata lama hari penyembuhan dari perawatan luka menggunakan silver
sulfadiazine

Kelompok No mencit Lama hari
penyembuhan

Rata-rata lama
hari

penyembuhan
Silver

sulfadiazine
1
2
3
4
5
6
7
8

14
15
15
16
16
16
13
13

14,7500

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata – rata lama sembuh perawatan luka
menggunakan silver sulfadiazine yaitu 14,7 hari.
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Tabel 6 Rata-rata lama hari penyembuhan dari perawatan luka menggunakan NaCl
0,9% (kelompok kontrol)

Kelompok No mencit Lama hari
penyembuhan

Rata-rata lama
hari

penyembuhan
NaCl 0,9%
(kelompok

kontrol)

1
2
3
4
5
6
7
8

17
18
20
19
20
20
22
25

20,1250

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata – rata lama sembuh perawatan luka
kelompok kontrol yaitu 20 hari.

5) Efektifitas gel lidah buaya terhadap percepatan penyembuhan luka bakar
ketebalan parsial dangkal

Tabel 7 Efektifitas gel lidah buaya terhadap percepatan penyembuhan luka bakar
Jumlah df Mean F Sig

Gel lidah
buaya
Antar grup
Dalam grup

8,208
2,667

5
2

1,642
1,333

1,231 0,505

Uji One Way Anova SPSS, seperti tertulis dalam tabel 7, didapatkan F hitung pada
perawatan luka bakar menggunakan gel lidah buaya sebesar 1,,231 dan signifikan 0,505

Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata hari penyembuhan luka bakar pada
kelompok gel lidah buaya yaitu 15,120 hari. Proses penyembuhan paling cepat terjadi pada
hari ke 13 yaitu sebanyak 1 sampel dan paling lama pada hari ke 17 yaitu sebanyak 1
sampel. Pada kelompok kontrol rata-rata hari penyembuhan lukanya yaitu 20,1250 hari.
Sembuh paling cepat terjadi pada hari ke 17 yaitu sebanyak 1 sampel dan paling lama
terjadi pada lebih dari 20 hari, yaitu hari ke 25 sebanyak 1 sampel.

Gel lidah buaya mengandung antijamur dan antibakteri, juga mengandung zat yang
dapat menstimulasi fibroblast yang mempercepat penyembuhan luka (Yohanes, 2005). Gel
lidah buaya juga mengandung atroquinon dan quinon yang mempunyai efek anlgesik
(Wijayakusuma, 2010). Selain itu kandungan terbanyak dari lidah buaya adalah air
(Furnawanthi, 2007)

Sesuai dengan teori tersebut gel lidah buaya memang efektif untuk mempercepat
penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata hari
penyembuhan luka yang lebih cepat jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selain
itu, proses penyembuhan paling cepat juga lebih pendek dari kelompok kontrol.  Pada
kelompok gel lidah buaya, penyembuhan sudah terjadi pada hari ke 13, sedangkan pada
kelompok kontrol baru terjadi pada hari ke 17.

6) Efektifitas silver sulfadiazine terhadap percepatan penyembuhan luka bakar
ketebalan parsial dangkal

Tabel 8 Efektifitas silver sulfadiazin terhadap percepatan penyembuhan luka bakar
Sum of
square

df Mean of
square

F Sig

Silver
sulfadiazine
Antar grup
Dalam grup

10,833
0,667

5
2

2,167
0,333

6,500 0,139
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Uji One Way Anova SPSS seperti tertulis dalam tabel 8 menunjukkan F hitung pada
perawatan luka bakar ketebalan parsial dangkal sebesar 6,500 dan signifikan 0,139.

Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata hari penyembuhan luka bakar pada
kelompok silver sulfadiazine adalah 14,7500 hari. Proses penyembuhan paling cepat terjadi
pada hari ke 13 yaitu sebanyak 2 sampel dan paling lama terjadi pada hari ke 16 yaitu
sebanyak 2 sampel. Sebagai pembanding adalah kelompok kontrol seperti telah disebutkan
di atas, rata-rata hari penyembuhan adalah 20,1250 hari, paling cepat sembuh pada hari ke
17 dan paling lama sembuh pada hari ke 25.

Silver sulfadiazine mempunyai efek terapeutik melawan organisme yang ditemukan
dalam luka bakar. Spektrum luas, termasuk aktifitas  melawan berbagai patogen gram
positif dan gram negatif, beberapa jamur dan bakteri anaerob (Hopfer, 2005).  Di dalam
penelitian ini terbukti bahwa silver sulfadiazin efektif mempercepat penyembuhan luka
bakar ketebalan parsial dangkal. Jika dibandingkan dengan kelompok kontrol, kelompok
silver sulfadiazine mempunyai rata-rata lama penyembuhan, proses penyembuhan paling
cepat dan proses penyembuhan paling lama lebih pendek.

7) Efektifitas gel lidah buaya dan silver sulfadiazine terhadap percepatan
penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal

Tabel 9 Efektifitas gel lidah buaya dan silver sulfadiazine terhadap percepatan
penyembuhan luka bakar

Kelompok F hitung F table Sig Ketentuan
Gel lidah buaya 1,231 10,00 0,505 H1diterima jika

F hitung>Ftabel, sig 0,00Silver sulfadiazin 6,500 10,00 0,139

Tabel 9 menunjukkan bahwa F hitung kelompok gel lidah buaya dan silver
sulfadizin (1,231 dan 6,500) sama-sama lebih kecil dari F tabel (10,00). Signifikan kedua
kelompok juga lebih besar dari 0,000. Ketentuan yang digunakan adalah H1 diterima bila F
hitung lebih besar dari F tabel. Karena di sini F hitung lebih kecil dari F tabel maka H1
ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan efektifitas penggunaan gel lidah buaya dan silver
sulfadiazine tehadap percepatan penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal pada
mencit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok gel lidah buaya didapatkan F
hitung 1,231 dan signifikan 0,505, setelah dilakukan uji one way Anova SPSS. Rata-rata
lama penyembuhan adalah 15,1250 hari, paling cepat sembuh pada hari ke 13 yaitu
sebanyak 1 sampel dan paling lama sembuh pada hari ke 17 sebanyak 1 sampel. Pada
kelompok silver sulfadiazine, setelah dilakukan uji one way Anova SPSS didapatkan F
hitung 6,500 dan signifikan 0,139. Rata-rata lama penyembuhan adalah 14,7500 hari,
paling cepat sembuh pada hari ke 13 sebanyak 2 sampel dan paling lama sembuh pada hari
ke 16 sebanyak 1 sampel.

Uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dan F tabel.
Ketentuan yang digunakan yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel dan signifikan 0,000
maka H1 diterima dan H0 ditolak. Nilai F tabel adalah 10,000, F hitung kelompok lidah
buaya dan kelompok silver sulfadiazine sama-sama lebih kecil dari F tabel. F hitung
kelompok gel lidah buaya adalah 1,231 (1,231<10,00) dan F hitung kelompok silver
sulfadiazine adalah 2,167 (2,167<10,00). F hitung lebih kecil dari F tabel, berarti H1
ditolak dan H0 diterima. Artinya di sini tidak terdapat perbedaan efektifitas antara
perawatan menggunakan gel lidah buaya dan silver sulfadiazine terhadap percepatan
penyembuhan luka bakar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan efektifitas antara
penggunaan gel lidah buaya dan silver sulfadiazine terhadap proses penyembuhan luka
bakar, tetapi hal ini sekaligus menunjukkan bahwa gel lidah buaya juga sangat baik untuk
menyembuhkan luka bakar ketebalan parsial dangkal. Silver sulfadiazine adalah obat
topikal yang umum digunakan untuk luka bakar, dan gel lidah buaya ternyata terbukti
mempunyai efektifitas yang hampir sama. Silver sulfadiazine digunakan untuk pencegahan
dan pengobatan infeksi pada pasien dengan luka bakar derajat 2 dan 3. Kontra indikasi
penggunaan silver sulfadiazine adalah pada bayi kurang dari 2 bulan dan kehamilan cukup
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bulan. Penggunaan hati-hati pada hipersensitifitas sulfonamide, perak atau paraben,
kerusakan fungsi ginjal atau hati serta kehamilan dan laktasi (Hopfer, 2005). Karena itu
pada luka bakar ringan yaitu ketebalan parsial superfisial dan parsial dangkal kurang dari
20% penggunaan gel lidah buaya lebih disarankan. Gel lidah buaya merupakan bahan
alamiah yang mudah didapat dan berharga murah sehingga dapat memudahkan penderita
luka bakar. Selain itu dapat mengurangi jumlah penanganan luka bakar yang salah yang
justru dapat memperparah kondisi luka.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Gel lidah buaya efektif untuk mempercepat penyembuhan luka bakar ketebalan parsial
dangkal dengan lama penyembuhan rata-rata 15 hari, lebih cepat dari kelompok kontrol
yang lama penyembuhan rata-rata 20 hari.

2. Silver sulfadiazine efektif untuk mempercepat penyembuhan luka bakar ketebalan
parsial dangkal dengan lama penyembuhan rata-rata 14 hari, lebih cepat dari kelompok
kontrol yang lama penyembuhan rata-rata 20 hari.

3. Efektifitas antara gel lidah buaya dengan silver sulfadiazine terhadap percepatan
penyembuhan luka bakar ketebalan parsial dangkal sama-sama mempercepat
penyembuhan luka dibandingkan dengan kelompok kontrol yang diberikan NaCl 0,9%.

Saran

1. Diperlukan penelitian untuk mengetahui perubahan-perubahan mikroskopis pada
perawatan luka bakar ketebalan parsial dangkal menggunakan gel lidah buaya

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut perawatan luka bakar ketebalan parsial dangkal
menggunakan gel lidah buaya pada manusia.
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