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ABSTRAK 
Asupan gizi yang terkait dengan olahraga mempunyai arti penting selain untuk mempertahankan 

kebugaran  juga untuk meningkatkan prestasi atlet.  

Mendeskripsikan status gizi berdasarkan IMT, persen lemak tubuh, asupan energi, protein, lemak, 

karbohidrat dan cairan, serta penggunaan ergogenik aids pada atlet atletik di FIK UNNES.  

Jenis penelitian observasional dengan rancangan cross sectional. Sampel penelitian adalah semua atlet 
cabang olah raga atletik yang merupakan mahasiswa FIK UNNES  berjumlah 8 orang. Penelitian 

menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian diperoleh bahwa rerata IMT pada atlet adalah 23,3 ± 

2,7,  terdapat 50% atlet dengan status gizi baik. Berdasarkan persen lemak tubuh, terdapat 5 atlet yang 

mempunyai status gizi acceptable. Rerata tingkat asupan energi atlet adalah 99,4% , sehingga sebagian 

atlet memiliki tingkat asupan energi yang rendah. Rerata tingkat asupan protein atlet adalah 79,3%,   
sehingga  sebagian besar atlet mempunyai tingkat asupan protein  kurang.  Sebagian besar atlet persen 

asupan lemaknya dibawah 20% dan termasuk kategori kurang, sebagian besar asupan karbohidrat 

dibawah 60% dan masuk kategori kurang. Sedangkan untuk kebutuhan cairan sehari sebagian besar 

atlet sudah mencukupinya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 75 % atlet mengkonsumsi 

ergogenic aids.  

Kata Kunci : Status Gizi, Persen Lemak Tubuh, Asupan Makanan, Cairan,  Ergogenic Aids,  Atlet 

Atletik 

 

ABSTRACT 
Food intake related athleticly have the important meaning besides to maintain the fitness also to 

increase achievement atlet.  
Nutrition status description of pursuant to IMT, body fat,  energy intake, protein, fat, carbohydrate and 

dilution, and used  ergogenik aids at atlet athletic in FIK UNNES. 

It was an observational study using a cross sectional approach. Sampel is all atlet branch the 

athletic sport representing student of FIK UNNES amount to 8 people. Descriptive analysis was 

employed in data analysis. The results concluded average IMT  of atlet  is  23,3 ± 2,7, there are 

50% atlet with the good nutrition status. Pursuant to gratuity of body fat, there are 5 atlet having status 

of gizi acceptable. Average mount the energy intake  is  99,4 %, so that some of atlet own the low 

storey;level asupan energi. Average mount  protein intake atlet  is 79,3%, so that most atlet have the 

storey;level of asupan protein less. Mostly atlet of its gratuity asupan fat below/under 20% and 

inclusive of category less, mostly asupan carbohydrate [of] below/under 60% and enter the category 

less. While for the requirement of dilution one day most atlet have answered the demand [it]. Result of 

this research also indicate that 75 % atlet consume the ergogenic aids.  
Keyword : Status Gizi, Percentage body fat mass, Food Intake, Dilution, Ergogenic Aids, Atlet 

Athletic 
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PENDAHULUAN  
     Olahraga merupakan aktivitas untuk meningkatkan stamina tubuh, yang mempunyai 

dampak positif terhadap derajat kesehatan, oleh karena itu olahraga dianjurkan untuk 

dilaksanakan secara teratur sesuai dengan kondisi seseorang. Stamina merupakan salah satu 

faktor penting yang sangat menunjang prestasi atlet. Stamina atlet yang baik hanya dapat 

diperoleh apabila mengkonsumsi gizi sesuai dengan kebutuhan baik pada waktu latihan 

maupun pada waktu pertandingan. Bagi atlet asupan gizi yang terkait dengan olahraga 

mempunyai arti penting selain untuk mempertahankan kebugaran juga untuk meningkatkan 

prestasi atlet tersebut dalam cabang olahraga yang diikutinya.
1
  

     Pengetahuan gizi olahraga bagi masyarakat secara umum serta atlet yang berprestasi 

sangat penting. Disamping itu gizi juga berpengaruh dalam mempertahankan dan memperkuat 

daya tahan tubuh. Prestasi olahraga yang tinggi perlu terus menerus dipertahankan dan 

ditingkatkan lagi. Salah satu faktor yang penting untuk mewujudkannya adalah melalui gizi 

seimbang yaitu energi yang dikeluarkan untuk olahraga harus seimbang atau sama dengan 

energi yang masuk dari makanan. Makanan untuk seorang atlet harus mengandung zat gizi 

sesuai dengan yang dibutuhkan untuk aktifitas sehari-hari dan olahraga. Makanan harus 

mengandung zat gizi penghasil energi yang jumlahnya tertentu. Selain itu makanan juga harus 

mampu mengganti zat gizi dalam tubuh yang berkurang akibat digunakan untuk aktifitas 

olahraga. Makanan yang seimbang tersebut diharapkan mampu meningkatkan status gizi atlet. 

Status gizi pada atlet dapat diukur menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan persen 

lemak tubuh. Hal lain yang sangat penting selama melakukan olahraga adalah 

mempertahankan atau memelihara suhu tubuh. Panas tubuh yang terjadi pada saat berolahraga 

akan sangat berbahaya apabila tidak ada upaya proses pendinginan tubuh. Banyak usaha 

tubuh untuk melakukan proses pendinginan tubuh, salah satunya adalah berkeringat. Air tidak 

mengandung energi, tetapi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan tubuh 

manusia akan air dalam sehari sesuai dengan banyaknya air yang keluar atau yang hilang dari 

tubuh. Sedangkan, defisit air 3% sampai dengan 10% dari berat badan selama mengikuti 

olahraga menyebabkan penurunan prestasi olahraga, meningkatkan risiko cedera, serta 

berbahaya untuk atlet.
2
 

     Hal yang menarik pada atlet adalah penggunaan zat yang  dapat meningkatkan produksi 

energi, kontrol energi atau efisiensi energi selama suatu kinerja olahraga yang memberikan 

tambahan kemampuan yang lebih besar dari pada biasa bila latihan normal. Zat-zat tersebut 

dinamakan ergogenic aids.
3
 Semakin meningkatnya kebutuhan pasar akan zat tersebut 

membuat para produsen semakin gencar dalam memasarkan produk-produknya dengan 

berbagai macam klaim . Oleh sebab itu diperlukan pengetahuan yang baik pada atlet tentang 

manfaat dan dampak penggunaan ergogenic aids sehingga dapat memilih ergogenic aids yang 

tepat sesuai kebutuhannya dan pada akhirnya mampu mendukung prestasi atlet. 

     Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan status gizi berdasarkan IMT, persen lemak tubuh, 

asupan energi, protein, lemak, karbohidrat dan cairan, serta penggunaan ergogenik aids pada 

atlet atletik di FIK UNNES. 

 

METODE  
     Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional. 

Penelitian dilakukan di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang (FIK 

UNNES) pada bulan Juni 2009. Sampel penelitian adalah semua atlet cabang olah raga atletik 

yang merupakan mahasiswa FIK UNNES berjumlah 8 orang.  

     Data primer diperoleh dengan cara : Data karakteristik atlet didapatkan dengan kuesioner 

meliputi umur, jenis kelamin dan cabang atletik yang ditekuni. Berat badan atlet diukur 

dengan menggunakan BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) dengan ketelitian 0,1 kg. 

Tinggi badan atlet diukur dengan menggunakan mikrotoise dengan ketelitian 0,1 cm. Persen 
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lemak tubuh diukur dengan menggunakan BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) dengan 

ketelitian 0,1 kg. Asupan energi, protein, lemak, karbohidrat dan cairan diperoleh dengan 

metode recall 1 x 24 jam dengan alat food model kemudian dianalisis dengan sofware 

nutrisoft. Data pemakaian ergogenic aids didapatkan dengan kuesioner. Hal-hal yang terdapat 

dalam kuesioner pemakaian ergogenic aids meliputi : apakah mengkonsumsi suplemen, jenis 

suplemen, lama mengkonsumsi suplemen, darimana atlet mendapat informasi tentang 

suplemen tersebut, frekuensi konsumsi suplemen, alasan mengkonsumsi suplemen, hasil yang 

dirasakan setelah mengkonsumsi suplemen, pengertahuan atlet tentang legalitas suplemen, 

pengetahuan atlet tentang efek samping suplemen, efek samping yang dirasakan atlet setelah 

mengkonsumsi suplemen. Sedangkan aktivitas harian dan latihan dari atlet diperoleh dengan 

kuesioner. 

     Analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 15.0 for windows dengan 

derajat kepercayaan 95% (α = 0.05) untuk mendeskripsikan variabel yang diteliti. Nilai rerata, 

standar deviasi, maksimum dan minimum digunakan untuk mendeskripsikan variabel yang 

berskala kontinyu seperti umur, indeks massa tubuh, asupan dan tingkat asupan energi, 

protein, lemak, karbohidrat dan cairan. Sedangkan distribusi frekuensi digunakan untuk 

mendeskripsikan variabel jenis kelamin, kategori status gizi berdasarkan IMT, kategori persen 

lemak tubuh, kategori tingkat asupan energi, protein, lemak, karbohidrat dan cairan.  

 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Atlet 
     Jumlah atlet cabang olah raga atletik di FIK UNNES yang mengikuti penelitian ini adalah 

8 orang yang terdiri dari 6 atlet laki-laki dan 2 atlet perempuan. Berdasarkan jenis olah raga 

yang ditekuni, 8 atlet tersebut dibedakan menjadi 4 sprinter 100-200 meter, 2 atlet tolak 

peluru dan lempar cakram, 1 atlet lempar lembing dan 1 atlet jalan cepat 10.000 meter. 

Latihan olah raga dilaksanakan dari hari senin sampai jumat selama 2 jam dimulai pukul 

16.00 WIB. Setengah jam pertama adalah pemanasan, satu jam berikutnya adalah latihan 

sesuai cabang atletik yang ditekuni misal pada sprint dilakukan latihan lari yang 

mengandalkan kecepatan, pada tolak peluru atau lempar cakram dilakukan latihan teknik. 

Setengah jam terakhir adalah pendinginan. Adapun jadwal latihan selama seminggu adalah 

sebagai berikut : Senin, Rabu, Jumat adalah latihan sesuai dengan cabang atletik yang 

ditekuni sedangkan Selasa dan kamis adalah latihan fitness. 

 

Tabel 1. Karakteristik Atlet 

 

 Rerata ± SD terendah tertinggi  

Umur (th) 

IMT (kg/m
2
) 

Asupan energi (kkal) 

Tingkat asupan energi (%) 

Asupan Protein (gram) 

Tingkat asupan protein (%) 

Asupan lemak (gram) 

Tingkat asupan lemak (%) 

Asupan karbohidrat (gram) 

Tingkat asupan karbohidrat (%) 

Asupan cairan (ml) 

Tingkat asupan cairan (%) 

22,4 ± 1,2 

23,3 ± 2,7 

3684 ± 124,8 

99,4 ± 9,8 

58,0 ± 4,9 

79,4 ± 6,7 

78,7 ± 5,4 

19, 1 ± 2,0 

576,9 ± 46,7 

62,2 ± 7,4 

3462,5 ± 607,0 

102,3 ± 14,7 

20,0 

20,5 

3546 

85,7 

51,2 

68,7 

71,7 

16,4 

520,6 

51,1 

2800 

85,7 

23,8 

29,0 

3970 

118,4 

65,9 

90,9 

89,9 

22,6 

661,0 

71,8 

4500 

129,0 
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Status Gizi 
     Status gizi atlet ditentukan berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan persen lemak 

tubuh. Rerata IMT pada atlet adalah 23,3 ± 2,7 dengan kisaran 20,5 – 29,0. Berdasarkan IMT, 

terdapat masing-masing 4 atlet (50%) yang mempunyai status gizi baik dan 

gemuk/overweight. Berdasarkan persen lemak tubuh, terdapat 5 atlet yang mempunyai status 

gizi acceptable (masih bisa diterima), 2 atlet yang overweight dan 1 atlet yang obese.  

 

Konsumsi makanan 

     Rerata asupan energi atlet 3684 kkal dengan kisaran 3546 – 3970 kkal. Rerata tingkat 

asupan energi atlet adalah 99,4% dengan kisaran 85,7 – 118,4%. Pada penelitian ini 

menyebutkan bahwa sebagian atlet memiliki tingkat asupan energi yang rendah.  

     Rerata asupan protein atlet adalah 58 gram. Rerata tingkat asupan protein atlet adalah 

79,3%,   sehingga  tingkat asupan protein termasuk kategori kurang (62,5%).  

 

 
Gambar 1. Distribusi Frekuensi tingkat asupan energi, protein, lemak dan cairan pada 

atlet 

 

     Rerata  asupan lemak atlet adalah 78,7 gram dengan kisaran 71,7 – 90 gram.  Rerata persen 

asupan lemak terhadap kebutuhan energi pada atlet adalah 19,1% dengan kisaran 16,3 – 

22,6%. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa 62,5% atlet masih mempunyai persen 

asupan lemak dibawah 20% dan masuk kategori kurang.  

     Pada analisis asupan karbohidrat disebutkan bahwa rerata asupan karbohidrat pada atlet 

adalah 576,9 ± 46,7 gram dengan kisaran 520,6 – 661 gram. Rerata persen asupan karbohidrat 

terhadap kebutuhan energi pada atlet adalah 62,2 ± 7,4% dengan kisaran 51,1 – 71,8%. 

Berdasarkan persen karbohidrat terhadap energi, didapatkan sebanyak 50% atlet dengan 

asupan karbohidrat dibawah 60% dan masuk kategori kurang.  

Rerata asupan cairan pada atlet  adalah sebesar 3462,5 ml dengan kisaran 2800 – 4500 

ml.Rerata tingkat asupan cairan pada atlet adalah 102,38% dengan kisaran 85,71 – 128,57%.  

Sebagian besar atlet sudah mencukupi kebutuhan cairan selama sehari. Pada penelitian ini 

menyebutkan sebagian besar atlet (62,5%) sudah mencukupi kebutuhan cairan selama sehari. 

Asupan cairan atlet dipenuhi dari asupan cairan harian dan asupan saat berlatih. Asupan saat 

berlatih di peroleh pada saat sebelum, selama dan sesudah berlatih. Rerata asupan cairan 

sebelum latihan adalah 438 ml dengan kisaran 200-600 ml, rerata asupan cairan selama 

latihan adalah 1213 ml dengan kisaran 1000-1500 ml dan rerata asupan setelah latihan (masa 

pemulihan) adalah 463 ml dengan kisaran 200-600 ml.  
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Konsumsi Ergogenic Aids 
     Hasil wawancara mengenai pemakaian ergogenic aids diperoleh 75% mengkonsumsi 

ergogenic aids. Lamanya mengkonsumsi  ergogenic aids pada atlet berkisar 1 – 5 tahun. 

Contoh ergogenic aids yang biasa dikonsumsi adalah Vitamin C, madu, multivitamin, 

Creatin, Sinsai, Klorofil, Bee pollen, vitamin B dan Sakatonik liver. Sebagian besar atlet 

memperoleh informasi tentang ergogenic aids dari pelatih. Banyak alasan yang dikemukakan 

oleh atlet mengapa mengkonsumsi ergogenik aids diantaranya adalah untuk meningkatkan 

daya tahan tubuh, menambah kekuatan otot, menjaga kesehatan/mencegah penyakit, menunda 

kelelahan dan mempercepat pemulihan. Bila dilihat dari frekuensi penggunaan ergogenik 

aids, sebagian besar atlet menggunakannya sewaktu-waktu bila merasa kelelahan, sebagian 

lagi menggunakan ergogenik aids sebanyak 3 kali sehari pada saat kelelahan, setiap hari 

selama 6 bulan sebelum bertanding dan setiap hari selama 1-2 bulan sebelum bertanding. 

Menurut para atlet penggunaan ergogenik aids merupakan hal yang legal dan sesuai dengan 

yang diharapkan oleh para atlet. Mereka tidak merasakan adanya efek samping yang negatif 

dari penggunaan ergogenik aids.  

 

PEMBAHASAN 

Status Gizi 
     Pada atlet penilaian status gizi menggunakan IMT tidak dapat dijadikan patokan seperti 

orang dewasa pada umumnya karena komposisi tubuh atlet sebagian besar merupakan otot, 

bukan simpanan lemak yang dijadikan indikator overweight atau obesitas. Atlet dengan lean 

body mass yang meningkat mungkin mempunyai kadar lemak yang rendah, namun IMT nya 

melebihi batas yang dianjurkan.
  

 Penentuan berat badan ideal pada atlet sebaiknya diganti 

dengan pengkajian komposisi tubuh dan lemak tubuh, yang lebih cocok dengan tujuan atlet. 

Secara umum istilah lemak tubuh dan kelebihan lemak tubuh menjadi lebih cocok 

dibandingkan dengan istilah berat badan dan kegemukan. Manipulasi berat badan dan 

komposisi tubuh untuk memperbaiki penampilan mungkin membutuhkan penurunan lemak 

tubuh serta peningkatan massa otot.
4
   

     Penelitian yang dilakukan pada atlet dengan identifikasi keadaan fisik dan profil lemak 

tubuh dari berbagai jenis olahraga ditemukan bahwa hasilnya sangat bervariasi. Oleh karena 

itu tidak dapat dibuat justifikasi yang kaku untuk semua atlet dari berbagai jenis olahraga. 

Atlet kemungkinan dapat menemukan persen lemak tubuh yang ideal bagi dirinya 

berdasarkan informasi pada kadar lemak berapa atlet dapat menampilkan penampilan yang 

terbaik. 

 

Konsumsi Makanan 

Asupan energi berpengaruh terhadap status gizi atlet. Namun yang lebih penting, menu 

seorang atlet harus mengandung semua zat gizi yang diperlukan yaitu karbohidrat, lemak, 

protein, vitamin, mineral dan air. Menu atlet disusun berdasarkan jumlah kebutuhan energi 

dan komposisi gizi penghasil energi yang seimbang. Menu makanan atlet harus mengandung 

karbohidrat sebanyak 60 – 70%, lemak 20 – 25%, dan protein sebanyak 10 – 15% dari total 

energi yang dibutuhkan. 

     Perlu diketahui bahwa latihan fisik akan menyebabkan perubahan-perubahan pada faal 

tubuh manusia, baik bersifat sementara (respons) maupun yang bersifat menetap (adaption). 

Latihan fisik dengan intensitas tinggi (antara sub maksimal hingga maksimal) akan 

menyebabkan otot berkontraksi secara anaerobik. Cabang olah raga atletik adalah salah satu 

olah raga yang metabolisme energi dalam tubuh berjalan secara anaerobik. Kontraksi otot 

secara anaerobik membutuhkan penyediaan energi (ATP) melalui proses glikolisis anaerobik 

atau system asam laktat (lactid acid system). Glikolisis anaerobik akan menghasilkan produk 

akhir berupa asam laktat. Jadi, latihan dengan intensitas sub maksimal hingga intensitas 
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maksimal akan menyebabkan akumulasi asam laktat dalam otot dan darah.
2 

Jadi dalam 

menyusun menu untuk atlet anaerobik perlu diperhatikan zat–zat gizi tertentu khususnya 

karbohidrat.  

Atlet di FIK UNNES setiap hari mandapatkan makanan yang diselenggarakan di mess, 

tetapi di mess tersebut tidak ada kontrol terhadap makanan yang dikonsumsi oleh atlet, 

sehingga atlet bebas untuk menentukan apakah akan makan di mess atau tidak sehingga hal 

inilah yang dimungkinkan menjadi penyebab hasil konsumsi makan pada atlet atletik baik 

energi, protein, lemak dan karbohidrat sebagian besar masih kurang. 

Asupan karbohidrat terkait dengan simpanan glikogen dalam otot dimana simpanan 

glikogen ini penting untuk produksi ATP selama latihan. Bila atlet tidak mengkonsumsi 

karbohidrat dalam jumlah yang adekuat setiap hari, simpanan glikogen otot dan hati 

kemungkinan habis.
4
  Penelitian menunjukkan bahwa pengosongan simpanan glikogen secara 

bertahap dapat menurunkan daya tahan serta penampilan atlet. 

Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, pembentukan otot, pembentukan 

sel-sel darah merah, pertahanan tubuh terhadap penyakit, enzim dan hormon, dan sintesa 

jaringan-jaringan tubuh lainnya. Protein dicerna menjadi asam-asam amino, yang kemudian 

dibentuk protein tubuh di dalam otot dan jaringan lain. Hasil penelitian mutakhir 

menyebutkan bahwa bukan ekstra protein yang membentuk otot melainkan latihan. Latihan 

yang intensif akan membentuk otot. Untuk membangun dan memperkuat otot harus 

memasukkan latihan beban dalam program latihan.
5
 Pada penelitian ini atletik adalah cabang 

olah raga yang melakukan latihan secara rutin.  Kebutuhan protein pada atlet dengan latihan 

rutin adalah 1,2 gram/kg BB. 

Lemak merupakan sumber energi yang paling tinggi, namun demikian para atlet tidak 

dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak berlebihan karena energi lemak tidak dapat langsung 

dimanfaatkan untuk latihan maupun bertanding.
6
 

     Pada penelitian ini juga dianalisis mengenai asupan cairan. Pemberian cairan pada atlet 

bertujuan untuk mencegah dehidrasi dan untuk mempertahankan cairan tubuh. Selain itu 

pemberian cairan yang adekuat bertujuan untuk mencegah cedera akibat panas tubuh yang 

berlebihan.
7
 

Ergogenic aids merupakan suatu prosedur atau zat yang meningkatkan produksi energi, 

kontrol energi atau efisiensi energi selama suatu kinerja olah raga yang memberikan 

kemampuan yang lebih besar.
4
 Ergogenic aids diklasifikasikan menjadi 5 kategori yaitu : 

mechanical aids, psychological aids, physiologic aids, pharmacologic aids dan nutritional 

aids. Beberapa contoh ergogenic aids/nutritional aids yang digunakan oleh atlet : madu 

termasuk salah satu jenis minuman yang diyakini dapat meningkatkan kinerja dan prestasi. 

Kandungan zat gizi yang terdapat dalam madu hampir sama dengan gula pasir, gula kelapa 

dan gula aren. Madu mempunyai kandungan KH sebesar 79,5 gram dan termasuk sumber 

makanan tinggi KH. Konsumsi madu menjelang dan pada saat bertanding dikhawatirkan akan 

menyebabkan hypoglikemi.
8
  Madu, meskipun tersusun atas karbohidrat sederhana, namun 

sifatnya yang hypertonik (pekat) menyebabkan reboud insulin, sehingga mengakibatkan 

hypoglikemik (kadar gula darah turun). Pada dasarnya, makanan tinggi KH (polisakarida) 

namun rendah gula merupakan makanan terbaik sebelum bertanding. Untuk atlet yang durasi 

pertandingannya antara 0-90 menit, penggunaan minuman yang mengandung tinggi KH 

(kadar gula 5 – 10%) tidak membantu untuk tersedianya energi yang cukup  karena tidak 

dapat segera diserap oleh tubuh, tetapi pada atlet dengan durasi pertandingannya 90-3 jam 

atau lebih dari 3 jam (endurance), penggunaan makanan minuman yang tinggi KH akan 

memperbaiki endurance. Pemakaian terlalu banyak gula (5-10% KH) seperti, gula, syrup, 

madu, softdrink, coklat sebelum bertanding akan merugikan, sebab selain mempunyai efek 

osmotik juga akan meningkatkan sekresi insulin yang akan mengakibatkan terjadinya 
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hypoglikemik, sehingga akan berpengaruh negatif terhadap kinerja atlet dalam berlatih 

maupun bertanding.
8
 

     Pada olahraga dengan intensitas tinggi, ADP diubah menjadi ATP oleh simpanan 

fosfokreatin dalam otot. Pada saat cadangan fosfokretain otot menurun, penampilan atlit 

menurun. Suplementasi creatine secara oral dapat meningkatkan cadangan fosfokreatin otot 

sampai 6-8%, dengan demikian regenerasi ATP dipercepat sehingga menurunkan waktu 

istirahat dan meningkatkan kemampuan olah raga berikutnya. Selain itu juga membantu 

menetralkan asam laktat yang dihasilkan selama olah raga sehingga menghambat kelelahan.
9
  

     Vitamin terbukti dapat mempengaruhi prestasi seorang atlet, namun apabila kecukupan 

vitamin sudah terpenuhi dari makanan maka suplemen vitamin tidak akan meningkatkan 

prestasi. Toksisitas vitamin dapat terjadi khususnya pada pemberian vitamin yang larut dalam 

lemak (A, D, E, K) dengan mega dosis dalam waktu yang cukup lama. Contohnya, pemberian 

suplemen niacin dan vitamin B6 dengan dosis 1000 mg atau lebih dapat memberi efek toksik, 

karena akan menghambat mobilisasi asam lemak pada waktu berolahraga. Keadaan tersebut 

menyebabkan terkurasnya cadangan glikogen dalam waktu singkat sehingga mengurangi 

kemampuan tubuh serta menurunkan prestasi dan dapat menyebabkan kerusakan tubuh. 

Kelebihan vitamin yang larut dalam air (vitamin B dan C) akan memperberat kerja ginjal 

untuk membuangnya melalui urine. Vitamin C dan E digunakan sebagai antioksidan.
3
 

     Salah satu suplemen yang beredar di Indonesia dan juga di dunia adalah suplemen 

Chloromint yang berisi klorofil. Klorofil merupakan zat warna hijau daun yang membutuhkan 

cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Klorofil adalah zat inti dari daun berwarna hijau. 

Ada berbagai macam klorofil yang terkandung di dalam daun tapi yang paling baik adalah 

klorofil a yang merupakan 75 % kandungan zat hijau daun. Zat klorofil ini juga ditemukan di 

algae biru-hijau (cyanobacteria) yang lebih banyak dijadikan bahan baku untuk ekstraksi 

klorofil.  Suplemen klorofil makin gencar digunakan karena efeknya yang baik untuk tubuh. 

Keunggulan klorofil dari suplemen lain dilihat dari struktur pembentuk klorofil yang hampir 

sama dengan struktur hemoglobin darah manusia. Perbedaannya hanya terletak pada struktur 

inti klorofil yang disusun oleh logam magnesium sedangkan pada hemoglobin disusun oleh 

besi. Kemiripan ini mempermudah tubuh untuk menerima zat klorofil sehingga tidak ada aksi 

penolakan dari tubuh walaupun klorofil adalah zat asing. Klorofil juga menjadi bahan baku 

tercepat untuk membentuk hemoglobin dan dapat meningkatkan kadar pengikatan oksigen 

yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Zat ini juga memiliki manfaat untuk mengurangi resiko 

kanker kolon karena zat ini menghambat hiperproliferasi kolon dan efek sitotoksiknya akibat 

terpapar dengan makanan. Selain itu klorofilin, hasil hidrolisis dari klorofil, bermanfaat 

sebagai antioksidan yang berfungsi sebagai antimutagenik dan dapat mengurangi efek 

samping dari obat-obat anti kanker. Guna klorofil yang lain adalah untuk membantu fungsi 

hati dalam membersihkan zat-zat sisa tubuh, racun, dan dapat mengikat logam berat yang 

berbahaya untuk tubuh. Fungsi lainnya yaitu sebagai desinfektan dan antibiotic. Fungsi ini 

bersinersi dengan fungsi pembersih tubuh. Klorofil sewaktu membersihkan tubuh dari 

berbagai zat racun yang merusak tubuh sekaligus mengatasi parasit, bakteri, dan virus. Ekor 

molekul klorofil yang bersifat hidrofobik dapat menggali ke dalam sel atau jaringan dan 

mengangkat senyawa hidrokarbon dari dinding sel serta mengeluarkan senyawa beracun 

tersebut. Hidrokarbon yang dimaksud adalah pestisida, obat-obatan yang tertimbun dalam 

tubuh, pewarna makanan, bahkan bakteri, parasit, dan virus. Selain itu klorofil juga dapat 

menghancurkan batu kalsium oksalat penyebab gagal ginjal dan yang terpenting suplemen ini 

aman untuk tubuh kita. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk mengkonsumsi suplemen 

ini.
3
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SIMPULAN  
     Sebagian atlet mempunyai status gizi dan persen lemak tubuh baik. Sebagian atlet 

mempunyai tingkat asupan energi  kurang, sebagian besar atlet mempunyai tingkat asupan 

protein dan persen asupan lemak dari kebutuhan energi yang kurang, sedangkan untuk 

kebutuhan cairan selama sehari, sebagian besar atlet sudah mencukupi. Demikian juga dalam  

penggunaan ergogenik aids, sebagian besar atlet mengkonsumsi dengan lama konsumsi 1-5 

tahun. 

 

SARAN 

     Berdasarkan hasil penelitian disarankan perlu adanya peningkatan asupan energi atlet 

melalui penyelenggaraan diet seimbang di Mess FIK UNNES. Perlu dilakukan penyuluhan 

gizi seimbang dan pemakaian ergogenik aids pada atlet untuk meningkatkan pengetahuan 

atlet. Selain itu perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang hubungan tingkat kepatuhan 

makan atlet, pemakaian ergogenik aids dengan kecukupan energi dan prestasi atlet FIK 

UNNES. 
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ABSTRAK 

Peran perawat kesehatan jiwa dalam melaksanakan asuhan keperawatan merupakan suatu peran yang unik, 

dilakukan perawat terhadap klien gangguan jiwa, peran tersebut mencakup peran perawat sebagai agen 

sosialisasi (Socialisasi agent), pendidik (teacher), contoh prilaku pada klien (model), konsultan (counselor), 

advokasi (advocate), pemain peran (role player), dan peran sebagai pengatur lingkungan (milieu manager). 

Persepsi mahasiswa tentang peran perawat kesehatan jiwa merupakan refleksi dari penilaian, pandangan dan 

pengalaman mahasiswa terhadap peran perawat kesehatan dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai persepsi mahasiswa terhadap peran perawat kesehatan 

jiwa dalam melaksanakan asuhannya, baik secara umum maupun spesifik. 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang telah mendapatkan teori dan praktik Ilmu Keperawatan Jiwa yang 

berjumlah 105 mahasiswa, dan teknik penarikan  sampel yang digunakan adalah total sampling. Jenis penelitian 

adalah deskriptif. Instrumen yang digunakan adalah skala Likert, yang mempunyai rentang 1 sampai lima 

dimana nilai 1 untuk TP (tidak pernah), 2 untuk JR (jarang), 3 untuk KD (kadang-kadang), 4 untuk SR (sering) 

dan 5 untuk SL (selalu).  

Hasil penelitian ini menggambarkan persepsi mahasiswa terhadap peran perawat kesehatan jiwa dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan jiwa, dimana persepsi mahasiswa yang dikategorikan negatif adalah 74,29%,  

persepsi positif 24,76%, sangat negatif dan persepsi yang sangat positif adalah sama yaitu 0,95%.  

Berdasarkan penelitian ini disarankan agar mahasiswa mampu menilai keperawatan jiwa secara menyeluruh 

yang mencakup tujuh peran utama asuhan keperawatan jiwa, bukan berdasarkan pengalaman dan keadaan 

lapangan yang dipersepsikan negatif. 

Kata Kunci : Persepsi Mahasiswa, Peran Perawat Jiwa 

 
 

ABSTRACT  

The role of mental health nurses in carrying out nursing care is a unique role, do nurses towards clients of mental 

disorders, the role includes the role of nurses as agents of socialization (Socialization agents), educator (teacher), 

examples of behavior on the client (the model), consultant (counselor ), advocacy (advocate), the player roles 

(role player), and role as a regulator of the environment (milieu manager).  

Students' perceptions of the role of mental health nurses is a reflection of the assessment, the views and 

experiences of students towards health nurse's role in implementing nursing care. This study aimed to gain 

insight about students' perceptions of mental health nurse's role in implementing care, both general and specific.   

The population of this study are students who have obtained the theory and practice of Nursing Mental totaling 

105 students, and the sampling technique used is total sampling. The study was descriptive. The instrument used 

is a Likert scale, which has a range of 1 to five where the value 1 for TP (never), 2 to JR (rarely), 3 for KD 

(sometimes), 4 to SR (often) and 5 for SL ( always).  

The results of this study describe students' perceptions of mental health nurse's role in implementing the spirit of 

nursing care, which is considered as negative perceptions of students who are 74.29%, 24.76% positive 

perception, perception is very negative and very positive is the same, namely 0.95% .  

Based on this study suggested that students be able to assess the overall spirit of nursing that includes seven 

major roles of nursing care the soul, not based on field experience and state of the perceived negative. 

Keywords :  Perception Students, Role of Mental Nurse  
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PENDAHULUAN 
     Keperawatan merupakan sebuah profesi, dimana di dalamnya memiliki body of knowledge 

dan bentuk pelayanan yang berorientasi pada masyarakat. Keperawatan mempunyai bentuk 

pelayanan profesional yang meliputi aspek bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif, 

ditujukan terhadap individu, keluarga serta masyarakat yang berada dalam kondisi sehat 

maupun sakit yang mencakup siklus hidup manusia.  

Keperawatan menurut lokakarya keperawatan 1983, adalah :  

     “Pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan   

berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual, 

yang menyeluruh ditujukan kepada individu, kelompok dan masyarakat baik sehat maupun 

sakit yang mencakup seluruh proses kehidfupan manusia”
1
. 

     Dengan berkembangnya era globalisasi, terjadi pergeseran tingkat kebutuhan akan 

kesehatan diantaranya adalah adanya pergeseran penyakit pada masyarakat. Menurut studi 

World Bank tahun 1993 di beberapa negara, 8,1 persen dari global burden disease (penyakit 

akibat beban globalisasi) disebabkan oleh masalah kesehatan jiwa, dan menunjukkan dampak 

yang lebih besar pada penyakit TBC (7,2 persen), kanker (5,8 persen), jantung (4,4 persen), 

dan malaria (2,6 persen). Menurut data yang diperoleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) 

menunjukkan, 10 persen dari populasi penduduk dunia membutuhkan pertolongan atau 

pengobatan dan perawatan di bidang kesehatan termasuk psikiatri. 

     Persentase gangguan kesehatan jiwa yang besar (8,1 persen) dan menurut Menteri 

Kesehatan Dr. Ahmad Sujudi gangguan jiwa yang perlu dirawat di RSJ justru kisaran 

angkanya hanya 1-3 di antara 1.000 orang. Hal tersebut menunjukan adanya peningkatan 

kebutuhan masyarakat akan pelayanan keperawatan jiwa, baik pelayanan yang bersifat 

preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

     Rumah Sakit Jiwa merupakan suatu lahan yang memberikan pelayanan asuhan 

keperawatan jiwa yang dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya bergantung pada 

diagnosa penyakit. Perawat di Rumah Sakit Jiwa memiliki tanggung jawab dalam merawat 

klien secara holistik, baik secara bio-psiko-sosio dan spiritual serta mempunyai peran khusus 

yang harus dilaksanakan.  

     Peran perawat kesehatan jiwa merupakan sikap dan perilaku yang harus dijalankan seorang 

perawat kesehatan jiwa. Peran perawat ini mencakup parameter dari kompetensi klinik, 

advokasi pasien, kolaborasi profesional, dan kewajiban etik dan legal 
2
.  

     Dalam pelaksanaan asuhan keperawatan jiwa, perawat mempunyai peran khusus yang 

harus dilaksanakan dalam asuhannya. Peran perawat ini mencakup peran perawat sebagai 

agen sosialisasi (social agent), pendidik (teacher), contoh sikap dan perilaku (model), 

konsultan (counselor), pemain peran (role player), dan pengatur lingkungan (milieu 

manager)
3
. 

     Berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 23 Februari 2009 penulis melakukan studi 

pendahuluan pada lahan praktik keperawatan mahasiswa PSIK STIKes Cirebon, yaitu di RSJ 

Magelang, dan penulis melakukan wawancara dengan delapan keluarga klien dengan hasil; 

enam orang menyatakan bahwa perawat kurang peduli terhadap klien dan keluarga klien, 

kurang perhatian terhadap keluhan klien dan tidak responsif terhadap masalah yang dialami 

klien. Lima orang mengatakan bahwa perawat kurang memberikan informasi tentang keadaan 

pasien. Dan tujuh orang mengatakan bahwa perawat di Rumah Sakit Jiwa lebih cenderung 

terhadap pelaksanaan terapi medik, pemberian obat dan makan saja.  

     Berhubungan dengan peran perawat kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa penulis 

mengadakan studi pendahuluan di Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Cirebon tanggal 2 Maret 2009, penulis melakukan wawancara dengan 14 

mahasiswa keperawatan program A, yang telah mendapatkan mata kuliah Ilmu Keperawatan 

Jiwa dan telah mengikuti praktik klinik di Rumah Sakit Jiwa. Wawancara yang dilakukan 
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mengangkat tema peran perawat kesehatan jiwa dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, 

kondisi perawat kesehatan jiwa pada masa sekarang serta minat mahasiswa terhadap profesi 

perawat jiwa.  

     Untuk tema pertama didapatkan pernyataan bahwa : Enam mahasiswa menyatakan bahwa 

perawat kesehatan jiwa harus melakukan berbagai tindakan yang dapat meningkatkan 

pelayanan klien gangguan jiwa, diantaranya perawat harus mampu memotivasi klien 

gangguan jiwa, mampu mengkaji klien dan mengontrol klien, melakukan keperawatan yang 

menyeluruh baik bio-psiko-sosio dan spiritual, mampu memberikan infomasi yang adekuat 

baik terhadap klien maupun keluarga serta melakukan komunikasi secara asertif terhadap 

klien. Empat orang mahasiswa berpendapat bahwa  perawat kesehatan jiwa harus memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang keperawatan jiwa, baik dari pengetahuan penyakit maupun 

pengetahuan mengenai proses asuhan keperawatan jiwa, misalnya menguasai teori dan praktik 

keperawatan jiwa, pengetahuan tentang pemecahan masalah, pengetahuan mengenai 

komunikasi terapeutik. Tiga orang mahasiswa menyatakan bahwa perawat kesehatan jiwa 

diharuskan mempunyai sifat sabar, perhatian terhadap klien, dewasa dalam pemikiran dan 

tingkah laku, proaktif serta asertif. 

     Untuk tema kedua didapatkan pernyataan bahwa delapan dari mahasiswa tidak melihat 

adanya peran perawat  di Rumah Sakit Jiwa, mereka mengatakan bahwa perawat di Rumah 

Sakit Jiwa hanya melakukan rutinitas pemberian obat dan jadwal pemberian makanan saja, 

tidak ada konseling bagi klien, kurang memperhatikan klien dan tidak memberikan asuhan 

keperawatan yang holistik. Dua mahasiswa mengatakan  bahwa peran perawat di Rumah 

Sakit Jiwa sudah dilakukan namun tidak ada program yang menunjang untuk dilaksanakan. 

Empat mahasiswa lainnya mengatakan bahwa peran yang optimal dari peran perawat jiwa 

pada masa sekarang harus didukung oleh tingkat pendidikan yang tinggi dan pada saat ini 

tingkat pendidikan perawat jiwa yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa masih rendah.  

     Untuk tema yang ketiga, yaitu minat mahasiswa terhadap profesi perawat jiwa didapat: 

enam orang mahasiswa menginginkan profesi sebagai perawat di bagian anak (pediatrik), 

empat orang  ingin menjadi perawat medikal bedah, dua orang lebih tertarik menjadi perawat 

komunitas di masyarakat dan satu orang mahasiswa lebih tertarik menjadi perawat di bagian 

maternitas dan gerontik. 

     Tidak adanya minat mahasiswa keperawatan terhadap profesi kesehatan jiwa 

dimungkinkan oleh adanya persepsi terhadap peran perawat kesehatan jiwa dalam 

melaksanakan asuhannya. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

faktor perhatian (Attention), faktor fungsional (pengalaman), dan faktor struktural (obyek 

secara keseluruhan)
4
.  

     Perhatian terjadi bila kita mengkonsentrasikan dari pada salah satu alat indera kita, dan 

mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain
4
. Lebih lanjut Rakmat 

menjelaskan bahwa perhatian sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal penarik perhatian dan 

faktor internal penaruh perhatian. Faktor eksternal penarik perhatian adalah jika stimuli 

diperhatikan kerena mempunyai sifat-sifat yang menonjol, antara lain: gerakan, intensitas 

stimuli, kebaruan, dan perulangan. Sedangkan faktor internal pengaruh perhatian adalah 

keadaan biologis, sosiopsikologis, dan motif sosiogenis.  

     Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang 

termasuk apa yang dilihat yang disebut sebagai faktor personal. Faktor struktural berasal dari 

sifat stimuli fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkannya pada sistem syaraf individu 
4
.  

     Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dari faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ini 

akan muncul perbedaan persepsi seseorang. Maka pada mahasiswa keperawatan diperlukan 

adanya persepsi yang positif mengenai peran perawat kesehatan jiwa. 

     Mengacu pada hasil dari wawancara serta studi pendahuluan yang telah dilakukan, terdapat 

kecenderungan bahwa mahasiswa  kurang berminat terhadap profesi perawat di Rumah Sakit 
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Jiwa. Hal ini dimungkinkan karena adanya persepsi yang negatif terhadap peran perawat jiwa. 

Atas dasar tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Persepsi 

Mahasiswa Keperawatan STIKes Cirebon terhadap Peran Perawat Kesehatan Jiwa dalam 

Asuhan Keperawatan Jiwa” 

     Tujuan dari penelitian ini adalah Mendapatkan gambaran mengenai persepsi mahasiswa 

tentang peran perawat kesehatan jiwa dalam melaksanakan asuhan keperawatan jiwa. 

 

METODE PENELITIAN 

     Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, yaitu 

jenis penelitian yang dilakukan terhadap veriabel yang diteliti tanpa membuat perbandingan 

atau menghubungkan dengan variabel yang lain dan mempunyai nilai yang bersifat 

menjelaskan 
5
.  

     Variabel dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa keperawatan STIKes Cirebon 

tentang peran perawat kesehatan jiwa dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Subvariabel 

dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa terhadap peran perawat kesehatan jiwa 

sebagai agen sosialisasi, persepsi mahasiswa terhadap peran sebagai pendidik, persepsi 

mahasiswa terhadap peran sebagai model, persepsi mahasiswa terhadap peran sebagai 

advokasi, persepsi mahasiswa terhadap peran sebagai konsultan, persepsi mahasiswa terhadap 

peran sebagai pemain peran, dan persepsi mahasiswa terhadap peran sebagai pengatur 

lingkungan.
6
 

     Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Keperawatan yang telah mendapatkan 

mata kuliah Ilmu Keperawatan Jiwa dan mempunyai pengalaman praktek klinik di Rumah 

Sakit Jiwa. Dalam penelitian ini populasi yang diteliti berjumlah  orang, yang terdiri dari 

program A angkatan 2007 berjumlah 19 orang, dan program B angkatan 2006 dan angkatan 

2007 berjumlah 86 orang. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik  

Total Sampling yaitu semua subjek dalam penelitian ini dijadikan sampel penelitian. Dalam 

penelitian ini sampel berjumlah 105 orang. 

     Instrumen yang digunakan untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap peran perawat 

kesehatan jiwa ini disusun oleh peneliti berdasarkan telaah studi pustaka. Dalam penelitian ini 

kuesioner yang digunakan berbentuk skala Likert. 

     Untuk mengetahui persepsi mahsiswa digunakan skala Likert, jawabannya diberi nilai 

sesuai dengan pernyataan apakah positif atau negatif. Kemudian dibentuk distribusi dari aspek 

yang diteliti.  

     Dari hasil tabulasi terhadap distribusi jawaban tersebut dihitung skor total untuk individu 

kemudian dicari nilai median dari skor total individu yang mungkin terjadi
7
. 

 Median =  Skor Minimal + Skor Maksimal 

    2 

Keterangan  : 

Skor Minimal   : Skor minimal Item x Jumlah Item  

Skor Maksimal : Skor Maksimal Item x Jumlah Item 

Kemudian dapat diinterpretasikan persepsi mahasiswa terhadap peran perawat kesehatan jiwa 

yaitu : 

Skor total < kuartil I = persepsi sangat negatif 

Skor total > Kuartil I, < median : Persepsi negatif 

Skor total > median, < kuartil III : Persepsi positif 

Skor total > kuartil III : Persepsi sangat positif 

Dimana : 

2

MedianMinimalSkor
IKuartil

+
=  
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Persentase dari frekuensi setiap katogori akan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

%100x
n

f
P =  

 

 dimana :      

 f = frekuensi katgori

  P = persentase kategori

  n = jumlah responden

Komposisi persentase dari setiap kategori akan di 

 0%  = Tidak seorangpun responden

 1%  = Hampir tidak ada responden

 6%-24% = Sebagian kecil responden

 25%-49% = Kurang dari setengah responden

 50%  = Setengah responden

 51%-94% = Lebih dari setengah responden

 95%-99% = Hampir seluruh responden

 100%  = Seluruhnya

     

HASIL PENELITIAN 

Persepsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pengetahuan terhadap Peran  Perawat 

Kesehatan Jiwa dalam Melaksanakan Asuhannya

 

 

 

 

 

Diagram 1. Persepsi Mahasiswa terhadap Peran Perawat 

 

Persepsi Mahasiswa tentang Peran Perawat Kesehatan Jiwa dalam

Asuhan Keperawatan sebagai Agen Sosialisasi 

 
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Program A 

Agen Sosialisasi 

 

Persepsi 
Frekuensi

Sangat Negatif - 

Negatif 13 

Positif 5 

Sangat Positif 1 

Jumlah 19 

Positif

24,76%

JURNAL KESEHATAN] Volume 2 Nomor 2 Desember 2011 

Maksimal
 

Persentase dari frekuensi setiap katogori akan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

f = frekuensi katgori 

P = persentase kategori 

n = jumlah responden 

Komposisi persentase dari setiap kategori akan di deskripsikan sebagai berikut :
7

= Tidak seorangpun responden 

= Hampir tidak ada responden 

= Sebagian kecil responden 

= Kurang dari setengah responden 

= Setengah responden 

= Lebih dari setengah responden 

Hampir seluruh responden 

= Seluruhnya 

   
 

Persepsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pengetahuan terhadap Peran  Perawat 

Kesehatan Jiwa dalam Melaksanakan Asuhannya 

 

Persepsi Mahasiswa terhadap Peran Perawat Kesehatan Jiwa 

Persepsi Mahasiswa tentang Peran Perawat Kesehatan Jiwa dalam Melaksanakan 

Asuhan Keperawatan sebagai Agen Sosialisasi (Socializing Agent) 

Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Program A dan Program B tentang Peran Perawat sebaga

Program A Program B

Frekuensi Persentase Frekuensi 

 - 5 

 68.42 50 

 26.32 29 

 5.26 2 

 100 89 

Sangat 

Negatif

0,00%

Negatif

74,29%

Positif

24,76%

Sangat 

Positif

0,95%
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Persentase dari frekuensi setiap katogori akan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

7
 

Persepsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pengetahuan terhadap Peran  Perawat 

Melaksanakan 

tentang Peran Perawat sebagai 

Program B 

Presentase 

5.81 

58.14 

33.72 

2.33 

100 
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Persepsi Mahasiswa tentang Peran Perawat Kesehatan Jiwa dalam Melaksanakan 

Asuhan Keperawatan sebagai Pendidik (Teacher) 
 
Tabel 2 Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Program A dan Program B tentang Peran Perawat sebagai 

Agen Pendidik 

 

Persepsi 
Program A Program B 

Frekuensi Persentase Frekuensi Presentase 

Sangat Negatif - - - - 

Negatif 15 79.95 55 63.95 

Positif 3 15.79 31 36.05 

Sangat Positif 1 5.26 0 0.00 

Jumlah 19 100 86 100 

 

Persepsi tentang Peran Perawat Kesehatan Jiwa dalam Melaksanakan Asuhan 

Keperawatan sebagai Model (Model) 
 
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Program A dan Program B tentang Peran Perawat sebagai  

Model 

 

Persepsi 
Program A Program B 

Frekuensi Persentase Frekuensi Presentase 

Sangat Negatif - - - - 

Negatif 4 21.05 19 22.09 

Positif 13 68.42 63 73.25 

Sangat Positif 2 10.53 4 4.65 

Jumlah 19 100 86 100 

 

Persepsi Mahasiswa tentang Peran Perawat Kesehatan Jiwa dalam Melaksanakan 

Asuhan Keperawatan sebagai Advokasi (Advocate) 
 
Tabel 4 Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Program A dan Program B tentang Peran Perawat sebagai  

Advokasi 

 

Persepsi 
Program A Program B 

Frekuensi Persentase Frekuensi Presentase  

Sangat Negatif - - 4 4.65  

Negatif 12 63.16 56 65.12  

Positif 7 36.84 25 29.07  

Sangat Positif - - 1 1.16  

Jumlah 19 100 86 100  

 

Persepsi Mahasiswa tentang Peran Perawat Kesehatan Jiwa dalam Melaksanakan 

Asuhan Keperawatan sebagai Konsultan (Counselor) 
 
Tabel 5 Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Program A dan Program B tentang Peran Perawat sebagai 

Konsultan 

Persepsi 
Program A Program B 

Frekuensi Persentase Frekuensi Presentase  

Sangat Negatif 3 15.79 9 10.46  

Negatif 11 57.89 52 60.46  

Positif 4 21.05 21 24.42  

Sangat Positif 1 5.26 4 4.65  

Jumlah 19 100 86 100  
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Persepsi Mahasiswa tentang Peran Perawat Kesehatan Jiwa dalam Melaksanakan 

Asuhan Keperawatan sebagai Pemain Peran (Role Player) 
 
Tabel 6 Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Program A dan Program B tentang Peran Perawat sebagai 

Pemain Peran 

 

 Program A Program B 

Persepsi Frekuensi Persentase Frekuensi Presentase 

Sangat Negatif 3 15.79 1 1.16 

Negatif 12 63.18 64 74.42 

Positif 3 15.79 21 24.42 

Sangat Positif 1 5.26 - - 

Jumlah 19 100 86 100 

 

Persepsi Mahasiswa tentang Peran Perawat Kesehatan Jiwa dalam Melaksanakan 

Asuhan Keperawatan sebagai Pengatur Lingkungan (Milieu Manager) 
 
Tabel 7 Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Program A dan Program B tentang Peran Perawat sebagai 

Pengatur Lingkungan 

 

 Program A Program B 

Persepsi Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Sangat Negatif - - - - 

Negatif 1 5.26 14 16.28 

Positif 13 68.42 52 60.46 

Sangat Positif 5 26.32 20 23.26 

Jumlah 19 100 86 100 

 

PEMBAHASAN 

Persepsi Mahasiswa tentang Peran Perawat Kesehatan Jiwa dalam  Melaksanakan 

Asuhan Keperawatan sebagai Agen Sosialisasi (Socializing Agent) 
     Persepsi mahasiswa program A dan program B yang sebagian besar negatif terhadap peran 

perawat kesehatan jiwa sebagai agen sosialisasi (68,42% dan 59,98%) memberikan gambaran 

bahwa perawatan yang diberikan pada klien gangguan jiwa pada aspek peran sebagai agen 

sosialisasi kurang dilaksanakan secara menyeluruh. Hal tersebut didasari oleh persepsi 

merupakan repleksi dari kenyataan yang dialami oleh individu yang biasanya berupa 

pengalaman (hal-hal yang dirasakan panca indera)
 4

. 

     Persepsi mahasiswa program A dan B yang negatif terhadap peran perawat kesehatan jiwa 

sebagai agen sosilisasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, faktor tersebut adalah faktor 

eksternal dan faktor internal 
4
. 

     Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi terhadap persepsi mahasiswa terhadap peran 

perawat jiwa adalah layanan yang diberikan perawat terhadap klien gangguan jiwa (stimuli) 

yang mungkin dianggap kurang dilaksanakan oleh mahasiswa bila dibandingkan dengan teori 

dan praktikum yang diajarkan oleh institusi pendidikan (pengalaman). 

     Faktor internal yang mempengaruhi persepsi mahasiswa adalah keterbatasan mahasiswa 

dalam menerima stimuli yang ditimbulkan oleh peran yang dilaksanakan oleh perawat, baik 

karena faktor biologis maupun faktor sosiopsikologis. 

     Mahasiswa program A mempunyai interpretasi  persepsi yang negatif untuk menerima 

stimuli yang dihasilkan, hal tersebut sebabkan faktor pengalaman yang masih kurang. 
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Sedangkan persepsi mahasiswa program B yang negatif lebih disebabkan oleh pengalaman 

yang diterima bukan sesuatu hal yang baru dan menarik (novelty). 

     Peran perawat jiwa dalam melaksanakan asuhan keperawatan salah satunya adalah peran 

sebagai agen sosialisasi bagi klien, sebagai agen sosialisai bagi klien perawat dituntut untuk 

lebih memperhatikan hubungan dengan klien, memperhatikan klien dan mengerti apa yang 

diinginkan klien dalam bersosialisi, baik dalam mengungkapkan perasaaan, pikiran dan ide 

yang dimilikinya. Sosialisasi pada klien membantu tingkah laku yang tepat bagi klien 
3
. 

     Persepsi terhadap peran perawat jiwa dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagai 

agen sosialisasi bagi klien merupakan salah satu aspek yang penting terhadap terbentuknya 

persepsi pada peran perawat kesehatan jiwa dalam melaksanakan asuhan keperawatannya 

secara umum.   

 

Persepsi Mahasiswa tentang Peran Perawat Kesehatan Jiwa dalam Melaksanakan 

Asuhan Keperawatan sebagai Agen Pendidik (Teacher) 
     Persepsi mahasiswa yang sebagian besar negatif, baik dari program A maupun program B 

(79,95% dan 63,95%) terhadap peran perawat kesehatan jiwa sebagai pendidik 

menggambarkan bahwa mahasiswa kurang mendapat stimulus (yang diterima panca indera) 

yang berasal dari pemberian asuhan keperawatan yang mengajarkan klien untuk dapat 

kembali beraktivitas secara mandiri. 

     Persepsi mahasiswa yang negatif dapat menimbulkan anggapan yang buruk terhadap 

pemberian layanan keperawatan jiwa khususnya peran perawat sebagi pendidik. 

     Untuk mengatasi persepsi yang negatif terhadap peran perawat jiwa dalam melaksanakan 

asuhannya sebagai pendidik perlu ditingkatkan pemberian asuhan keperawatan sifatnya 

mengajarkan dan membimbing klien untuk mandiri.    

 

Persepsi Mahasiswa tentang Peran Perawat Kesehatan Jiwa dalam Melaksanakan 

Asuhan Keperawatan sebagai Model (Model) 
     Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa program A terhadap peran 

perawat kesehatan jiwa dalam melaksanakan asuhannya sebagian besar positif (68,42%), dan 

pada tabel 4.10 menunjukan bahwa berdasarkan penelitian, persepsi mahasiswa program B 

terhadap peran perawat sebagai model sebagian besar positif (73,25%). 

     Peran perawat jiwa sebagai model merupakan peran yang dilakukan perawat untuk 

memberikan contoh sikap dan tingkah laku bagi klien. Klien dengan gangguan jiwa dapat 

mempunyai gambaran yang baik terhadap sikap dan perilaku yang tepat yang harus dilakukan 

olehnya. Perawat jiwa dan mahasiswa keperawatan merupakan contoh bagi klien. 
3
 

     Persepsi mahasiswa yang sebagian besar positif terhadap peran perawat sebagai contoh 

perilaku bagi klien lebih dipengaruhi oleh faktor internal yaitu motif sosiogenis, dimana 

persepsi yang muncul dipengaruhi oleh sikap, kebiasaan 
4
. Mahasiswa sering menganggap 

bahwa dirinya merupakan bagian dari keperawatan dan merupakan model yang harus 

dicontoh oleh klien. 

     Adanya persepsi mahasiswa yang positif dari program A dan B terhadap peran perawat 

jiwa sebagi model bagi klien mempunyai pengaruh penting bagi mahasiswa, salah satunya 

adalah pengaruh terhadap keinginan untuk menjadi teladan dalam bersikap dan bertingkah 

laku bagi klien. 

 

Persepsi Mahasiswa tentang Peran Perawat Kesehatan Jiwa dalam Melaksanakan 

Asuhan Keperawatan sebagai Advokasi bagi Klien (Advocate)  
     Persepsi mahasiswa yang negatif, baik dari program A (63,58) dan program B (65,12%) 

terhadap peran perawat jiwa sebagai advokasi bagi klien saat melaksanakan asuhan 

keperawatan dapat disebabkan karena faktor kurangnya pengetahuan perawat tentang 
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hubungan klien dengan profesional lain atau seseorang dalam masyarakat. Peran perawat 

sebagai advokasi harus menghubungkan klien dengan profesional lain yang dibutuhkan klien 

atau seseorang dalam masyarakat 
3
. 

     Persepsi yang negatif bisa juga disebabkan oleh kurangnya pemenuhan hak-hak klien 

dalam ikut serta mengambil keputusan terhadap tindakan yang akan dilakukan padanya dan 

penghargaan terhadap keputusan yang diambil oleh klien.  

     Persepsi yang positif terhadap peran perawat kesehatan jiwa dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan sebagai advokasi bagi klien dapat terbentuk dengan adanya pemberian hak-hak 

pada klien terutama dalam pengambilan keputusan, penjelasan resiko dari keputusan yang 

diambil dan menghargai bilamana klien telah mengambil keputusan, persepsi adalah 

pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan 
4
. 

 

Persepsi Mahasiswa tentang Peran Perawat Kesehatan Jiwa dalam Melaksanakan 

Asuhan Keperawatan sebagai Konsultan (Counselor) 
     Persepsi mahasiswa terhadap peran perawat kesehatan jiwa dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan sebagai konsultan sebagian besar adalah negatif (program A 57,89%, dan 

program B 60,46%).  

     Persepsi pada program B yang negatif dapat dipengaruhi oleh faktor pengalaman, dan 

peristiwa yang terjadi. Faktor pengalaman memberikan gambaran kesan persepsi yang muncul 

tidak lagi menarik karena tidak lagi merupakan hal yang bersifat baru (novelty). Hal-hal yang 

baru akan dapat dengan mudah menarik perhatian dan akan membentuk suatu persepsi
4
. 

Sedangkan faktor peristiwa yang terjadi adalah keadaan lapangan praktik keperawatan jiwa 

yang kurang memberikan stimuli untuk adanya persepsi yang positif, dalam hal ini pemberian 

layanan keperawatan jiwa sebagai peran konsultan mungkin tidak diberikan oleh perawat. 

Sama halnya dengan program A, yang paling mempengaruhi persepsi adalah peristiwa yang 

terjadi, sedangkan pengalaman yang sedikit justru memberikan hasil yang positif terhadap 

munculnya persepsi, karena mahasiswa program A masih menganggap hal yang terjadi 

merupakan sesuatu yang menarik dan baru (novelty). 

     Persepsi yang positif terhadap peran perawat jiwa dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan sebagai konsultan dapat dibentuk dengan adanya pemberian kesempatan pada 

klien dan keluarga untuk ikut serta dalam mengambil keputusan terhadap tindakan yang akan 

dilakukan pada klien, karena proses persepsi yang dipengaruhi oleh kenyataan yang terjadi.   

 

Persepsi Mahasiswa tentang Peran Perawat Kesehatan Jiwa dalam Melaksanakan 

Asuhan Keperawatan sebagai Pemain Peran (Role Player) 
     Berdasarkan penelitian, persepsi mahasiswa program A tentang peran perawat sebagai 

pemain peran sebagian besar negatif (63,18%), dan pada tabel 4.13 menunjukan bahwa 

berdasarkan penelitian, persepsi mahasiswa program B terhadap peran perawat sebagai 

pemain peran sebagian besar negatif (74,42%). 

     Peran perawat sebagai pemain peran (role player) pada saat melaksanakan asuhan 

keperawatan jiwa merupakan salah satu peran yang bertujuan untuk meningkatkan aktualisasi 

diri klien dan peningkatan percayaan diri pada klien
3
. Permainan peran melibatkan klien 

untuk lebih mengenalkan klien pada kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, serta 

mengenalkan situasi yang terjadi sekarang ini (keadaan gangguan jiwa). 

     Persepsi mahasiswa mahasiswa program A dan B mempunyai kesamaan yaitu negatif, hal 

tersebut dapat disebabkan oleh faktor eksternal yaitu pelaksanaan permainan peran sangat 

jarang dilakukan oleh perawat. Sedangkan dari faktor internal yaitu motif sosiogenis, yaitu  

hal yang mempengaruhi mahasiswa yang berasal dari kemampuan mahasiswa dalam 

mengartikan peran perawat sebagi pemain peran secara teoritis. 
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     Persepsi yang negatif pada peran perawat jiwa sebagai pemain peran mungkin akan 

menyebabkan  penurunan minat mahasiswa dalam mengambil keputusan untuk menjadikan 

keperawatan jiwa sebagai profesi yang disenangi. 

     Persepsi mahasiswa yang negatif terhadap peran perawat kesehatan jiwa dalam 

melaksanakan asuhannya sebagai pemain peran, dapat diatasi dengan peningkatan kegiatan 

kelompok pada klien gangguan jiwa dalam pelaksanaan asuhan keperawatan sebagai stimulus 

untuk terbentuknya persepsi bagi mahasiswa.  

 

Persepsi Mahasiswa tentang Peran Perawat Kesehatan Jiwa dalam Melaksanakan 

Asuhan Keperawatan sebagai Pengatur Lingkungan (Milieu Manager) 
     Berdasarkan penelitian, persepsi mahasiswa program A terhadap peran perawat sebagai 

pengatur lingkungan sebagian besar positif, demikian persepsi mahasiswa program B terhadap 

peran perawat sebagai pengatur lingkungan sebagian besar positif. 

     Peran perawat kesehatan jiwa dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagai pengatur 

lingkungan adalah suatu peran yang dijalankan untuk memanajerial lingkungan baik fisik 

maupun psikologis yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan yang terapeutik bagi 

klien.    

     Persepsi mahasiswa terhadap peran perawat kesehatan jiwa dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan sebagai pengatur lingkungan baik pogram A dan program B mempunyai 

kesamaan, yaitu sebagian besar positif (A 68,42% dan B 60,46%). Hal ini dapat disebabkan 

oleh keadaan tempat praktik keperawatan jiwa (faktor eksternal) yang tertata rapih dan bersih, 

aman dan nyaman, serta adanya pemisahan ruangan bagi klien gangguan jiwa yang sudah 

terkontrol dan yang tidak terkontrol, dan juga adanya pengaturan waktu kunjungan bagi 

keluarga pada klien. 

     Adanya persepsi mahasiswa yang negatif terhadap peran perawat jiwa sebagai pengatur 

lingkungan dalam melaksanakan asuhan keperawatannya lebih cenderung disebabkan oleh 

faktor hubungan psikologis, dimana antara klien dengan perawat kurang terjalin komunikasi 

yang baik yang dapat mengurangi kenyamanan ruangan. Lingkungan yang terapeutik 

merupakan suatu lingkungan yang terjalin dengan baik interkasi antara perawat dan klien, dan 

klien dangan klien lainnya
3
.   

     Persepsi yang positif terhadap peran perawat kesehatan jiwa dapat mempengaruhi 

mahasiswa dalam memberikan penilaian positif terhadap peran perawat dalam melaksanakan 

asuhannya di lapangan, hal tersebut juga dapat mempengaruhi mahasiswa dalam peminatan 

terhadap profesi yang akan diambil. 

 

SIMPULAN 

     Secara umum persepsi mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan baik program A dan B 

terhadap peran perawat jiwa dalam melaksanakan asuhannya adalah negatif (78,95% dan 

73,26%) dan mahasiswa yang mempunyai persepsi positif terhadap peran perawat jiwa dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan jiwa adalah 15,79% dan 26,74%, sedangkan mahasiswa 

yang mempunyai persepsi yang sangat positif dan sangat negatif  berasal dari program A yaitu 

5,26%. 

     Persepsi yang negatif terhadap peran perawat kesehatan jiwa dalam melaksankan asuhan 

keperawatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal adalah yang terdapat pada diri individu (mahasiswa) itu sendiri, sedangkan 

faktor eksternal adalah keadaan lapangan praktik keperawatan jiwa.  
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SARAN 

Bagi Program Studi Ilmu Keperawatan 

     Kepada Program Studi Ilmu Keperawatan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

informasi dan bahan pertimbangan dalam membuat rancangan kurikulum pendidikan 

khususnya keperawatan jiwa. 

 

Bagi Profesi Keperawatan 
     Berkembangnya era globalisasi mempunyai dampak terhadap perubahan penyakit yang 

dialami oleh masyarakat, salah satunya adalah meningkatnya gangguan kesehatan jiwa di 

masyarakat, oleh karena ini keperawatan jiwa sebagai salah satu bagian dari layanan 

keperawatan yang diberikan pada masyarakat secara holistik hendaknya mendapat perhatian 

penuh di bidang keperawatan itu sendiri, baik peningkatan pendidikan maupun kemampuan di 

lapangan praktik yang tujuannya adalah meningkatkan layanan keperawatan jiwa pada 

masyarakat. 
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ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN 
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ABSTRAK 

Pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas (SP3) masih dibawah target yang telah ditetapkan. Hal 

ini menandakan adanya masalah pada kinerja koordinator SP3. Kinerja tenaga kesehatan merupakan masalah 

yang sangat penting untuk dikaji dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pembangunan kesehatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja koordinator sistem 

pencatatan dan pelaporan Puskesmas (SP3) di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 

2010. Lokasi penelitian di 31 Puskesmas yang terdapat di Kabupaten Majalengka dengan jumlah responden 31 

koordinator SP3 di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010. Jenis Penelitian adalah 

penelitian kuantitatif dengan jenis deskriptif analitik menggunakan rancangan Cross Sectional. Pengumpulan 

data menggunakan angket dan studi dokumentasi. Analisa data dilakukan secara diskriptif dan analitik dengan 

menggunakan uji Chi-Square. Berdasarkan uji Chi-Square didapatkan hasil p-value faktor kemampuan = 0,049 

< α (0,05),  p-value faktor motivasi = 0,020 < α (0,05),  p-value faktor sarana dan prasarana = 1,000 > α (0,05),  

p-value faktor kondisi kerja = 0,000 < α (0,05) dan p-value faktor kepemimpinan = 0,017 < α (0,05). Sehingga 

dapat disimpulkan terdapat hubungan faktor kemampuan, motivasi, kondisi kerja dan kepemimpinan dengan 

kinerja koordinator SP3di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010 dan tidak terdapat 

hubungan faktor sarana dan prasana dengan kinerja koordinator SP3 di wilayah kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Majalengka tahun 2010. 

Kata kunci : Faktor kinerja, Koordinator SP3  

 

ABSTRACT 
Implementation of the system for recording and reporting health center (SP3) is still below the set target. This 

indicates a problem with SP3 performance coordinator. Performance of health workers is a very important issue 

to be studied in order to maintain and improve health development. This study aims to analyze the factors related 

to the performance of recording and reporting systems coordinator for Community Health Center (SP3) in the 

working area Majalengka District Health Office in 2010. Research sites in 31 health centers located in the 

district by the number of respondents 31 Majalengka coordinator SP3 in the working area Majalengka District 

Health Office in 2010. This type of study is a quantitative study with descriptive analytic type using Cross 

Sectional design. Collecting data using questionnaires and study documentation. The data analysis performed by 

using descriptive and analytic chi-square test. Based on Chi-Square test results obtained p-value = 0.049 capacity 

factor <α (0.05), p-value motivational factor = 0.020 <α (0.05), p-value infrastructure factor = 1.000> α (0 , 05), 

p-value of working conditions factor = 0.000 <α (0.05) and p-value leadership factor = 0.017 <α (0.05). So it can 

be concluded there is a relationship factors ability, motivation, working conditions and performance leadership 

with the coordinator of the working area SP3di Majalengka District Health Office in 2010 and there is no means 

of relationship factors and performance coordinator prasana with SP3 in the working area Majalengka District 

Health Office in 2010. 

Key words : performance factors, SP3 coordinator  
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PENDAHULUAN 
      Dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang 

dalam UU no 36 tahun 2009 dibutuhkan suatu perencanaan yang baik. Maksudnya adalah  

perencanaan itu  dapat  menjawab  masalah-masalah  kesehatan  yang ada, efektif, realistis 

dan fleksibel terhadap situasi dan kondisi lingkungan. Perencanaan yang matang di semua 

sektor pembangunan merupakan kebutuhan utama dalam pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan.
1 

      Untuk melaksanakan perencanaan mutlak diperlukan ketersediaan data yang lengkap dan 

lebih dari itu setiap perencanaan kesehatan harus mampu memanfaatkan berbagai data ini dan 

mencari segala kemungkinan hubungan yang ditimbulkannya. Peran Sistem Informasi 

Kesehatan memberikan dukungan informasi kepada proses pengambilan keputusan di semua 

tingkat administrasi pelayanan kesehatan, oleh karena itu diperlukan informasi yang 

berkualitas, dengan kriteria relevan, akurat, tepat waktu dan lengkap.
2
 

      Sistem Informasi Kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas adalah SP2TP (Sistem 

Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas) yang telah diberlakukan sejak tahun 1981, dan 

pada tahun 1992 telah dilaksanakan “Lokakarya Reformasi SP2TP yang disederhanakan” 

yang mengubah SP2TP, sehingga untuk selanjutnya disebut sebagai Sistem Pencatatan dan 

Pelaporan Puskesmas (SP3).
2 

Dalam pemanfaatan data SP3 harus disadari bahwa data termaksud bersifat “Fasility 

based” dalam arti terbatas pada data yang merupakan hasil dan interaksi antara masyarakat 

dengan fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas kelilling (Pusling), Puskesmas pembantu 

(Pustu), Bidan desa dan Pos pelayanan terpadu (Posyandu). Dengan demikian belum cukup 

untuk menggambarkan keadaan dan masalah kesehatan masyarakat di wilayah 

kecamatan/kabupaten/kota, oleh karena itu informasi SP3 harus dikonfirmasi dengan data 

lainnya, bahkan dengan data yang bersifat “Community Based” (sensus study) dan 

sebagainya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengambilan berbagai jenjang administrasi 

kesehatan.
3
  

Secara potensial, SP3 dapat berperan banyak dalam menunjang manajemen Puskesmas, 

namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh karena kapasitas sumber daya manusia 

(koordinator SP3) dan hal lain yang berkaitan dengan rancangan sistem tersebut.
4
 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian hasil 

yang berkualitas. Sumber daya manusia yang baik adalah sumber daya manusia yang terdidik 

dan mempunyai keterampilan yang baik untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas.
5
 

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja juga 

merupakan tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. 

Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

suatu organisasi. termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di organisasi 

tersebut. Kinerja individu, kinerja kelompok dan kinerja organisasi dipengaruhi oleh banyak 

faktor intern dan ekstern organisasi.
6
 

Kinerja individu dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat digolongkan pada 3 

kelompok, yaitu kompetensi individu orang yang bersangkutan, dukungan organisasi dan 

dukungan manajemen. Kemudian 3 kelompok tersebut diuraikan ke dalam beberapa faktor, 

yaitu: kemampuan, motivasi, kondisi kerja, sarana dan prasarana dan kepemimpinan.
6
 

Campbell dalam Mahmudi, menyatakan bahwa hubungan fungsional antara kinerja dengan 

atribut kinerja dipngaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor pengetahuan (knowledge), kemampuan 

(skill) dan motivasi (motivation). Sedangkan menurut Hennry Simamora, kinerja dipengaruhi 

oleh tiga faktor, yaitu : faktor individual, faktor psikologis dan faktor organisasi.
7,8,9

Hasil 

penelitian Putu Sunaoraya menunjukkan  bahwa terdapat pengaruh faktor motivasi, iklim 

organisasi, kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja pegawai.
10 
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Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui 

hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Di samping itu juga untuk menentukan 

kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai pada 

karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan 

sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan 

imbalan.
7,11 

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan SP3 yang berasal 

dari Puskesmas masih menjadi masalah dalam pelaksanaan SP3. Berdasarkan data di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Majalengka, didapatkan bahwa kualitas laporan SP3 dengan kriteria 

kelengkapan laporan dan ketepatan waktu pelaporan yang berasal dari Puskesmas pada tahun 

2010 masih rendah, dimana Puskesmas dengan tingkat kepatuhan di atas 50% hanya 5 

Puskesmas atau sekitar 16,13% dari 31 Puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Majalengka. Data yang tidak lengkap dan tidak tepat waktu, akan menyebabkan 

kurang optimalnya pemanfaatan SP3 baik dalam perencanaan maupun dalam pengambilan 

keputusan pada tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.
4
 

     Dengan adanya penilaian kinerja terhadap karyawan dapat diketahui secara tepat apa yang 

sedang dihadapi dan target apa yang harus dicapai. Melalui penilaian kinerja karyawan dapat 

disusun rencana, strategi dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil sehubungan 

dengan pencapaian tujuan karier yang diinginkan.
12

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis 

faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja koordinator SP3 di wilayah kerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis deskriptif analitik menggunakan 

rancangan Cross Sectional.
13

Populasi penelitian adalah semua koordinator SP3 Puskesmas di 

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka pada tahun 2010 yang berjumlah 31 

orang. Sampel pada penelitian ini adalah total populasi yaitu 31 koordinator SP3 di semua 

Puskesmas yang terdapat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
 

Metode pengambilan data menggunakan angket dengan instrument berupa kuesioner 

untuk variabel kemampuan, motivasi, sarana dan prasarana, kondisi kerja dan kepemimpinan, 

sedangkan untuk variabel kinerja dengan cara dokumentasi dengan melihat dokumen laporan 

bulanan SP3 Puskesmas di Dinas Kesehatan yang berisi evaluasi dan feed back laporan SP3 

setiap bulan selama satu tahun. Kuesioner yang digunakan di adopsi dari penelitian Ganjar 

Noviar 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis univariabel yaitu untuk 

menggambarkan distribusi responden mengenai variabel yang diamati dan analisis bivariabel 

digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara dua variabel yaitu antara variabel 

bebas dan variabel terikat menggunakan uji statistik Chi-Square. 

 

HASIL PENELITIAN  

Kinerja koordinator SP3 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa 51,6%  responden mempunyai kinerja yang baik 

sedangkan 48,4% mempunyai kinerja yang kurang baik. 

 

Kemampuan 
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa 54,8% responden yang mempunyai kemampuan 

baik sedangkan 45,2% mempunyai kemampuan kurang baik. 
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Motivasi 
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa 51,6% responden mempunyai motivasi yang baik 

dan 48,4% mempunyai motivasi kurang baik. 

 

Sarana dan Prasarana 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang menyatakan memiliki sarana dan 

prasarana yang baik sebesar 93,5%  dan 6,5% menyatakan memiliki sarana dan prasarana 

yang kurang baik. 

 

Kondisi Kerja 
      Hasil penelitian menunjukkan, 45,2% responden  menyatakan bahwa kondisi kerjanya 

baik dan 54,8% menyatakan kondisi kerjanya kurang baik. 

 

Kepemimpinan 
      Hasil penelitian menunjukkan, responden yang menyatakan bahwa kepemimpinan kepala 

Puskesmasnya baik sebesar 64,5%  dan 35,5%  menyatakan kurang baik. 

 

Hubungan antara faktor kemampuan dengan kinerja koordinator SP3 

 
Tabel 1   Distribusi frekuensi hubungan faktor kemampuan terhadap kinerja   koordinator SP3  

               di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010 

 

Kemampuan 

Kinerja Koordinator SP3 
Total 

P value Kurang baik Baik 

n % N % N % 

Kurang baik 10 71,4 4 28,6 14 100 
0,049 

Baik 5 29,4 12 70,6 17 100 

Total 15 48,4 16 51,6 31 100  

 

Hasil uji statistik Chi-Square di dapatkan p-value = 0,049 kurang dari α = 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara faktor kemampuan dengan kinerja 

koordinator SP3 di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010.  

 

Hubungan antara faktor motivasi dengan kinerja koordinator SP3 

 
  Tabel 2   Distribusi frekuensi hubungan faktor motivasi terhadap kinerja koordinator SP3  

                 di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010 

 

Motivasi 

Kinerja Koordinator SP3 
Total 

P value Kurang baik Baik 

n % N % n % 

Kurang baik 11 73,3 4 26,7 15 100 
0,020 

Baik 4 25,0 12 75,0 16 100 

Total 15 48,4 16 51,6 31 100  

 

Hasil uji statistik Chi-Square di dapatkan p-value = 0,020 kurang dari α = 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara faktor motivasi dengan kinerja 

koordinator SP3 di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010.  
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Hubungan antara faktor sarana dan prasarana dengan kinerja koordinator SP3 
  

Tabel 3  Distribusi frekuensi hubungan faktor sarana dan prasarana terhadap kinerja koordinator SP3  

              di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010 

 

Sarana dan 

prasarana 

Kinerja Koordinator SP3 
Total 

P value Kurang baik Baik 

n % N % n % 

Kurang baik 1 50,0 1 50,0 2 100 
1,000 

Baik 14 51,7 15 48,3 29 100 

Total 15 48,4 16 51,6 31 100  

 

Hasil uji statistik Chi-Square didapatkan p-value = 1,000 lebih dari α = 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara faktor sarana dan prasarana dengan 

kinerja koordinator SP3 di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010.  

 

Hubungan antara faktor kondisi kerja dengan kinerja koordinator SP3 

 
Tabel 4  Distribusi frekuensi hubungan faktor kondisi kerja terhadap kinerja koordinator SP3  

              di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010 

 

Kondisi kerja 

Kinerja Koordinator SP3 
Total 

P value Kurang baik Baik 

n % N % n % 

Kurang baik 14 82,4 3 17,6 17 100 
0,000 

Baik 1 7,1 13 92,9 14 100 

Total 15 48,4 16 51,6 31 100  

 

Hasil uji statistik Chi-Square didapatkan p-value = 0,000 kurang dari α = 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara faktor kondisi kerja dengan kinerja 

koordinator SP3 di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010.  

 

Hubungan antara faktor kepemimpinan dengan kinerja koordinator SP3 

 
Tabel 5  Distribusi frekuensi hubungan faktor kepemimpinan terhadap kinerja koordinator SP3  

              di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010 

 

Kepemimpinan 

Kinerja Koordinator SP3 
Total 

P value Kurang baik Baik 

n % N % n % 

Kurang baik 9 81,8 2 18,2 11 100 
0,017 

Baik 6 30,0 14 70,0 20 100 

Total 16 48,4 15 51,6 31 100  

 

Hasil uji statistik Chi-Square didapatkan p-value = 0,017 kurang dari α = 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara faktor kepemimpinan dengan kinerja 

koordinator SP3 di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010.  

 

PEMBAHASAN 

Hubungan faktor kemampuan dengan kinerja koordinator SP3 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor kemampuan 

dengan kinerja koordinator SP3. Sebagaimana dikatakan Payman J Simanjuntak yaitu salah 

satu faktor yang mempengaruhi kinerja individu adalah faktor kemampuan yang termasuk ke 
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dalam kelompok kompetensi individu. Kemampuan merupakan keterampilan dalam 

melakukan suatu pekerjaan.
6
 

Kemampuan kerja setiap orang dipengaruhi oleh pendidikan dan akumulasi pelatihan. 

Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia (human 

investmen). Semakin tinggi pendidikan dan pelatihan seseorang, maka semakin tinggi 

kemampuan atau kompetensinya melakukan pekerjaan, dan dengan demikian semakin tinggi 

kinerjanya.
6 

 

Hubungan faktor motivasi dengan kinerja koordinator SP3 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor motivasi dengan 

kinerja koordinator SP3. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hageman dalam Yaslis Ilyas 

meneliti determinan motivasi, didapatkan hasil bahwa lebih dari 60% responden menjawab 

pertanyaan hal yang memotivasi dalam bekerja adalah berhubungan dengan kebutuhan sosio-

psikologis seperti umpan balik, rasa memiliki, keterbukaan, kejujuran, kredibilitas, 

kepercayaan, keadilan, perhatian, tanggung jawab dan partisipasi. Sekitar 20% jawaban 

berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan intelektual seperti pemenuhan diri sendiri, tugas 

yang menarik, variatif dan ada tantangan. Hanya 10% jawaban yang berhubungan dengan 

faktor materi, sisanya 10% jawaban kualitas ruang kerja memotivasi kerja responden.
11

 

Motivasi adalah sesuatu hal yang berasal dari internal individu atau suatu keadaan sosio-

psikologis yang menimbulkan dorongan atau semangat untuk bekerja keras, seperti keinginan, 

harapan, kebutuhan, dorongan dan kesukaan yang mendorong individu untuk berperilaku 

kerja yang baik.
11 

 

Hubungan faktor sarana dan prasarana dengan kinerja koordinator SP3 
Analisis statistik menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor 

sarana dan prasarana dengan kinerja koordinator SP3. Kinerja setiap individu juga tergantung 

pada dukungan organisasi dalam bentuk sarana dan prasarana dan pemilihan teknologi.
6
 

 

Hubungan faktor kondisi kerja dengan kinerja koordinator SP3 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor kondisi kerja 

dengan kinerja koordinator SP3. Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian 

Putu Sunaoraya dalam Tugas Akhir Program Magister (TAPM) melakukan penelitian 

mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di lingkungan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh faktor kondisi kerja terhadap kinerja pegawai.
10

 

Kondisi kerja mencakup kenyamanan lingkungan kerja, aspek keselamatan dan kesehatan 

kerja, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pekerja serta kewenangan dan 

kewajiban dalam pemberian kompensasi yang adil dan layak, sistem pengupahan dan jaminan 

sosial, serta keamanan dan keharmonisan hubungan industrial. Hal-hal tersebut 

mempengaruhi kenyamanan untuk melakukan tugas yang lebih lanjut mempengaruhi kinerja 

setiap orang.
6 

 

Hubungan faktor kepemimpinan dengan kinerja koordinator SP3 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor kepemimpinan 

dengan kinerja koordinator SP3. Sebagaimana Crawford meneliti kepuasan kerja pada the 

diagnostic imaging personnel dengan jumlah 71 orang pada 3 buah rumah sakit. Penelitian 

mereka menemukan salah satu faktor yang signifikan terhadap kepuasan kerja adalah 

hubungan yang harmonis antara personel dan pimpinan.
14

 

Kinerja setiap orang juga sangat tergantung pada kemampuan manajerial para manajemen 

atau pimpinan, baik dengan membangun sistem kerja dan hubungan industrial yang aman dan 
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harmonis, maupun dengan mengembangkan kompetensi pekerja, demikian juga dengan 

menumbuhkan motivasi dan memobilisasi seluruh karyawan untuk bekerja secara optimal.
6
 

 

SIMPULAN 
1. Terdapat hubungan faktor kemampuan dengan kinerja koordinator SP3 di wilayah kerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010. 

2. Terdapat hubungan faktor motivasi dengan kinerja koordinator SP3 di wilayah kerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010. 

3. Tidak terdapat hubungan faktor sarana dan prasarana dengan kinerja koordinator SP3 di 

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010. 

4. Terdapat hubungan faktor kondisi kerja dengan kinerja koordinator SP3 di wilayah kerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010. 

5. Terdapat hubungan faktor kepemimpinan dengan kinerja koordinator SP3 di wilayah kerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2010. 

 

SARAN 

1. Bagi Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan  

1) Meningkatkan frekuensi monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil laporan 

SP3 dari Puskesmas tiap triwulan. 

2) Melaksanakan follow-up atas hasil evaluasi dengan mengadakan pertemuan rutin 

untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh koordinator SP3 sehingga 

pengelolaan SP3 dapat berjalan dengan lancar. 

2.  Bagi Puskesmas 

1) Mengadakan kegiatan forum dialog internal Puskesmas agar terjadi komunikasi dan 

hubungan industrial yang baik di lingkungan internal Puskesmas sehingga tercipta 

kondisi kerja yang nyaman dan permasalahan personal dapat diselesaikan. 

2) Pimpinan Puskesmas diharapkan lebih memperhatikan kesejahteraan koordinator SP3 

dengan memberikan tunjangan atau kompensasi yang adil sesuai beban kerja dan 

memberikan motivasi serta penghargaan untuk pegawai yang memiliki kinerja baik 

agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif sehingga koordinator SP3 dapat bekerja 

secara optimal.  
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ABSTRAKS 
Keperawatan merupakan salah satu bidang kesehatan yang memfokuskan arah layanan pada kebutuhan dasar 

manusia dengan menggunakan metode asuhan keperawatan yang logis, sistematis, dinamis dan teratur. 

Discharge Planning pada klien pasca prostatektomi merupakan bagian integral dari proses keperawatan yang 

harus dilaksanakan secara sistematis, dilakukan sesuai dengan fasilitas rumah dan sumber daya rumah sakit. 

Dalam perencanaannya semua tim kesehatan harus terlibat melalui mekanisme kolaborasi.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mendapatkan  gambaran tentang pelaksanaan discharge planning dalam 

pencegahan infeksi luka operasi pada klien pasca prostatektomi di ruang Perawatan Umum RS Wijaya Kusumah 

Kuningan. Desain penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua kegiatan pelaksanaan discharge planning dalam pencegahan infeksi luka operasi pada klien pasca operasi 

prostaktektomi yang ada selama periode penelitian berlangsung, yang dilakukan oleh perawat pelaksana, baik 

lulusan AKPER sebanyak 29 orang maupun SPK sebanyak 1 orang  yang berkerja di ruang perawatan umum RS 

Wijaya Kusumah Kuningan, yang langsung menangani klien pasca operasi prostatektomi. Dengan total 

sampling. Hasil penelitian didapatkan Pada tahap pengkajian, kegiatan pengkajian hampir seluruh (80%), 

kegiatan pelaksanaan discharge planning dilakukan cukup baik. Pada tahap perencanaan hampir seluruh (95%), 

kegiatan pelaksanaan discharge planning tidak dilakukan perencanaan. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan 

pelaksanaan sebagian (55%), kegiatan pelaksanaan discharge planning dilakukan cukup baik. Pada tahap 

evaluasi  seluruh (100%), kegiatan pelaksanaan discharge planning tidak dilakukan evaluasi. 

Kata kunci : pelaksanaan discharge planning 

 
ABSTRACT 

Nursing is one field that focuses the direction of health services on a basic human need of nursing care using a 

logical, systematic, dynamic and orderly. Discharge Planning in post-prostatectomy client is an integral part of 

the nursing process to be carried out systematically, in accordance with hospital facilities and hospital resources. 

In the planning of all health team should be involved through collaborative mechanisms. 

The purpose of this study was to Obtain an overview of the implementation of discharge planning in the 

prevention of surgical wound infection on the client in the treatment of post prostatectomy Wijaya Kusuma  

Kuningan  General Hospital. The study design used a descriptive study. The population in this study is the 

implementation of discharge planning all activities in the prevention of surgical wound infection on 

postoperative client prostaktektomi that existed during the period of the study, conducted by nurse implementers, 

both graduates of Nursing Academy as much as 29 people or as many as 1 SPK people who work in the general 

treatment RS Wijaya Kusumah  Kuningan , which directly deal with clients post-prostatectomy surgery. With a 

total sampling. Implementation of research on the 5 to 12 June 2011. 

The results obtained in the assessment stage, the assessment activities of almost all (80%), the implementation of 

discharge planning activities done quite well. At the planning stage almost all (95%), the implementation of 

discharge planning activities are not done the planning. In the implementation phase, implementation of some 

activities (55%), the implementation of discharge planning activities done quite well. At the evaluation stage of 

the entire (100%), the implementation of discharge planning activities are not conducted an evaluation 

Key words: the implementation of discharge planning 
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PENDAHULUAN 
     Discharge Planning pada klien pasca prostatektomi merupakan bagian integral dari proses 

keperawatan yang harus dilaksanakan secara sistematis, dilakukan sesuai dengan fasilitas 

rumah dan sumber daya rumah sakit. Dalam perencanaannya semua tim kesehatan harus 

terlibat melalui mekanisme kolaborasi. Perawat sebagai ujung tombak dari upaya pelayanan 

kesehatan seyogyanya berusaha untuk mewujudkan peran dan keberadaannya, dengan 

memberikan discharge planning pada klien dan keluarga secara optimal 
1
 

     Discharge Planning merupakan proses pelayanan berkelanjutan yang berguna untuk 

mempersiapkan klien dan keluarga agar setelah pulang dari rumah sakit, Tugas perawat yang 

paling penting dalam pelaksanaan discharge planning dimulai dari tahap pengkajian, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang lebih menitik beratkan pada hal-hal yang harus 

dilakukan di rumah, kelanjutan pengobatan dan sistem rujukan. Upaya yang dapat dilakukan 

perawat untuk mencegah timbulnya komplikasi pasca operasi sehingga dapat mencegah 

kejadian kasus rawat ulang yang berhubungan dengan komplikasi 
2
 

     Berdasarkan pengamatan di lapangan yang dilakukan melalui studi pendahuluan pada awal 

bulan Januari 2011 penulis melihat data jumlah klien rawat inap antara bulan Oktober  sampai 

Desember 2010 dengan diagnosa BPH pasca prostatektomi, yang rata-rata memerlukan 7 hari 

perawatan, dari jumlah 31 kasus ternyata ditemukan data dan kejadian 5 (8,2%) kasus rawat 

ulang pasca operasi prostatektomi masing-masing 2 kasus pada bulan Oktober 2010, 1 kasus 

bulan November 2010 dan 2 kasus pada bulan desember 2010. Dari seluruh klien yang 

mengalami rawat ulang tersebut yaitu pada waktu antara 1 sampai 10 hari setelah pulang dari 

rumah sakit 
3
.  

     Hasil wawancara dengan perawat di ruangan mengatakan belum ada protap discharge 

planning jadi selama ini kegiatan pelaksanaan discharge planning hanya terbatas pada 

pendidikan kesehatan secara umum seperti obat-obatan, diet dan tahapan untuk kontrol dan 

hal ini pun dilaksanakan pada saat menjelang klien pulang. Berdasarkan fenomena tersebut di 

atas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pelaksanaan Discharge Planning Dalam 

Pencegahan Infeksi Luka Operasi Pada Klien Pasca Prostatektomi Di Ruang Perawatan 

Umum RS Wijaya Kusumah Kuningan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan  

gambaran tentang pelaksanaan discharge planning dalam pencegahan infeksi luka operasi 

pada klien pasca prostatektomi di ruang Perawatan Umum RS Wijaya Kusumah Kuningan. 

 

METODELOGI PENELITIAN 
     Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang 

bertujuan memaparkan kejadian yang sedang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan 
4
. 

Variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan discharge planning dalam pencegahan 

infeksi luka operasi prostatectomy di ruang Perawatan Umum RS Wijaya Kusumah 

Kuningan, dengan sub variable pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam 

pelaksanaan discharge planning dalam pencegahan infeksi luka operasi prostatektomi. 

     Populasi dalam penelitian ini adalah semua kegiatan pelaksanaan discharge planning 

dalam pencegahan infeksi luka operasi pada klien pasca operasi prostatektomi yang ada 

selama periode penelitian berlangsung
5
, dimana selama waktu penelitian berlangsung terdapat 

20 kasus pasien dengan prostatektomi dan semua kegiatan pelaksanaan discharge planning 

yang dilakukan oleh perawat pelaksana, baik lulusan AKPER maupun SPK yang bekerja di 

ruang perawatan umum RS Wijaya Kusumah Kuningan, yang langsung menangani klien 

pasca operasi prostatektomi. Tehnik penarikan sampel diambil secara Total sampling yaitu 

sebanyak 20 sampel kegiatan.   

     Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi selama proses 

pelaksanaan discharge planning klien yang diberikan perawat terhadap keluarga klien dengan 

pasca operasi prostatektomi di Rumah Sakit Wijaya Kusumah kuningan mulai dari tahap 
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pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pelaksanaan tindakan keperawatan diatas 

akan dianalisa untuk setiap kegiatan dari tahap pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi dengan menggunakan rumus 
6
:                  

100%
X

P
n

= ×  

 

HASIL PENELITIAN 

Tahap Pengkajian 

 
Tabel 1.   Distribusi Frekuensi Tingkat Pelaksanaan Discharge Planning Pada Tahap Pengkajian 

 

Kategori F % 

Baik  0 0.00 

Cukup 16 80.00 

Kurang Baik 4 20.00 

Total 20 100 

 

     Dari tabel 1. sebanyak 16 observasi (80,00%) atau hampir seluruh observasi berada pada 

kategori cukup. 

 

Tahap Perencanaan 

 
Tabel 2  Tingkat Pelaksanaan Discharge Planning Pada Tahap Perencanaan 

 

Kategori F % 

Baik  0 0.00 

Cukup 1 5.00 

Kurang Baik 19 95.00 

Total 20 100 

 

     Dari tabel 2 Sebanyak 19 (95%) atau hampir seluruh observasi berada pada kategori 

kurang baik. 

 

Tahap Pelaksanaan 

 
Tabel 3 Tingkat Pelaksanaan Discharge Planning Pada Tahap Pelaksanaan 

 

Kategori F % 

Baik  3 15.00 

Cukup 11 55.00 

Kurang Baik 6 30.00 

Total 20 100 

 

     Dari tabel 3  Sebanyak 11 observasi (55%) atau sebagian besar observasi berada pada 

kategori Cukup  
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Tahap Evaluasi 

 
Tabel 4 Tingkat Pelaksanaan Discharge Planning Pada Tahap Evaluasi 

 

Kategori F % 

Baik  0 0.00 

Cukup 0 0.00 

Kurang Baik 20 100.00 

Total 20 100 

 

     Dari tabel 4  di atas dapat diketahui bahwa  sebanyak 20 observasi (100,0%) atau seluruh 

observasi berada pada kategori kurang baik. 

 

PEMBAHASAN  

Pengkajian 
     Tahap pengkajian merupakan langkah pertama dalam memberikan pelayanan discharge 

planning, tahapan ini diperlukan untuk mengali lebih banyak tentang pengetahuan, 

keterampilan serta keadaan psikologis klien pada saat akan pulang dari rumah sakit. 

     Untuk pengkajian pengetahuan klien dan keluarga tentang cara merawat luka operasi dan 

pengetahuan tanda-tanda infeksi luka operasi hanya sebagian (20% dan 25%) dilakukan, yang 

termasuk kategori yang kurang baik. Pengkajian dan pengetahuan klien dan keluarga tentang 

kedua hal tersebut perlu dikaji untuk menentukan materi apa saja atau sejauh mana materi 

discharge planning yang harus diberikan. Tingkat pendidikan klien dan keluarga pasca 

prostatektomi sangat penting dikaji, karena merupakan suatu fondasi terbentuknya komponen 

perawatan diri dan merupakan fokus dari asuhan keperawatan 
1
, yang bertujuan menyiapkan 

pengetahuan keterampilan dan sikap klien dan keluarga selama menjalankan perawatan 

dirumah. Seandainya tingkat pengetahuan ini tidak dikaji akan mengakibatkan kegiatan 

discharge planning yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhannya.
7
 

     Pengkajian mengenai keadaan psikologis klien ini akan lebih efektif apabila dilakukan saat 

klien dan keluarga sedang berada dalam ruang perawatan dengan pada kondisi yang santai, 

pada saat ini sangat memudahkan bagi perawat untuk menggali keadaan psikologis klien 

sehingga tujuan yang diharapkan tercapai, dimana klien pasca operasi akan merasa cemas 

dengan kondisi fisiknya dan takut dalam melakukan aktivitas sehari-hari padahal klien 

merupakan manusia utuh yang perlu perhatian baik aspek bio, psiko, sosial dan spiritual.
8
  

 

Perencanaan 
     Untuk pelaksanaan discharge planning diperlukan suatu perencanaan yang sesuai dengan 

hasil pengkajian, disini perawat harus mempersiapkan alat bantu, metoda dan materi 

pengajaran yang sesuai kebutuhan klien sehingga perencanaan pulang lebih efektif. 
5
 Dengan 

memulai suatu perencanaan yang baik dalam setiap kegiatan akan memudahkan tujuan yang 

ingin dicapai. Tahap perencanaan ini berguna sebagai bahan informasi yang baik bagi perawat 

untuk mencegah pengulangan tindakan yang sudah dilakukan. 

     Kegiatan discharge planning  pada tahap perencanaan meliputi persiapan perawat tentang 

materi pengajaran, metoda pengajaran dan persiapan alat bantu untuk demonstrasi dan 

bimbingan penyuluhan. Berdasarkan hasil observasi tahap perencanaan didapatkan hasil 

sebagian besar kegiatan termasuk dalam katagori kurang baik, adapun aspek yang tidak 

pernah dilakukan dari kegiatan perencanaan adalah persiapan materi pengajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan kepada klien dan keluarga serta aspek persiapan metoda pengajaran sangat 

sedikit (5%) yang melakukan.  

     Dari hasil penelitian tampak bahwa untuk perencanaan alat bantu sudah cukup baik (75%) 

ini menunjukan bahwa alangkah pentingnya penggunaan alat yang tepat sebagai media untuk 
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diberikan oleh perawat dalam memilih alat sangat tepat, sehingga klien dan keluarga bisa 

mengaplikasikannya sendiri setelah pulang dari rumah sakit. Alat-alat peraga ini juga 

diperlukan untuk memperlancar keterampilan klien dan keluarga dalam pencegahan terjadinya 

komplikasi. Akan tetapi untuk persiapan metoda dan materi pengajaran termasuk katagori 

kurang baik, hal ini disebabkan karena perawat bekerja sekedar rutinitas tanpa 

mempersiapkan terlebih dahulu baik sikap maupun pengetahuan sebelum memberikan 

pengajaran kepada klien. Materi harus dipersiapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan klien 

dan keluarga. Proses penyampaian materi seperti pengertian infeksi luka operasi, tujuan 

perawatan luka, cara perawatan luka dan mengganti balutan, tanda-tanda infeksi luka operasi, 

tanda-tanda adanya sumbatan pada saluran kencing, kesiapan keluarga untuk melapor pada 

petugas kesehatan bila menemukan tanda-tanda komplikasi, obat-obatan yang harus diminum 

mobilisasi, tahapan kontrol dan komplikasi pasca operasi prostatektomi. Proses penyampaian 

materi juga harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan klien untuk menerima materi 

tersebut sehingga diperlukan suatu metoda yang tepat. Dalam penelitian ini untuk pelaksanaan 

discharge planning sama sekali tidak menggunakan metoda yang sesuai dengan kebutuhan 

klien. 

 

Pelaksanaan  
     Pelaksanaan discharge planning dalam pencegahan infeksi luka operasi pada klien pasca 

prostatektomi, merupakan bagian integral dari proses keperawatan yang harus dilaksanakan 

secara sistematis, dengan tujuan untuk menyiapkan klien dan keluarga agar dapat 

melaksanakan perawatan setelah pulang dari Rumah Sakit yang diberikan pada saat klien 

mulai masuk rawat inap.
7
  

     Adapun kegiatan yang diobservasi pada tahapan pelaksanaan adalah mengenai materi 

tentang infeksi luka operasi, tujuan perawatan luka, cara merawat dan mengganti balutan luka 

operasi, mengenalkan tanda-tanda infeksi luka operasi, tanda-tanda adanya sumbatan pada 

saluran kemih, mengajarkan klien untuk segera melapor kepada petugas kesehatan bila 

menemukan tanda-tanda komplikasi, obat-obatan yang harus diminum, tahapan kontrol dan 

komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi pasca operasi. 

     Dari hasil penelitian ini didapatkan kegiatan yang sebagian kecil dilakukan adalah 

penjelasan pengertian infeksi luka operasi hanya sebagian kecil (35%), cara merawat dan 

mengganti balutan luka operasi hanya sebagian kecil (25%) yang dilakukan, penjelasan tanda-

tanda infeksi luka operasi juga sebagian (55%) yang dilaksanakan. Kegiatan perawat dalam 

menganjurkan keluarga untuk segera melapor kepada petugas kesehatan apabila menemukan 

tanda-tanda komplikasi juga sebagian kecil (40%) dilakukan dan penjelasan tentang 

komplikasi yang mungkin terjadi pasca operasi sebagian kecil (30%) dilakukan.  

      Salah satu unsur penting dalam kegiatan pelaksanaan discharge planning adalah salah 

satunya perawat, sehingga harus disiapkan lebih dulu tenaga pelaksana mengenai penguasaan 

materi yang sesuai dengan kebutuhan klien juga tehnik dalam memberikan penjelasan serta 

bimbingan pada klien maupun keluarga melalui cara berkomunikasai efektif. Sehingga 

kegiatan-kegiatan yang kurang dilaksanakan pada hasil penelitian itu dalam pelaksanaanya 

bisa dilakukan pada saat perawat melaksanakan aktivitasnya, antara lain pada waktu 

mendampingi dokter dalam melakukan pemeriksaan rutin setiap pagi atau pada saat 

melaksanakan perawatan luka atau waktu memandikan, diberikan dengan bahasa yang 

sederhana dan mudah dimengerti oleh klien dan keluarga.  

     Kurangnya  pelaksanaan discharge planning secara keseluruhan terhadap klien karena 

belum adanya standar baku sehingga perawat kurang memahami atau belum jelas bagaimana 

langkah-langkah dari suatu perencanaan pulang yang seharusnya dilakukan. Sehingga pada 

akhirnya perawat tidak melaksanakan pendidikan dan bimbingan secara menyeluruh pada 

klien dan keluarga selama dalam perawatan. Sedangkan untuk penjelasan yang di berikan oleh 
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perawat mengenai tujuan dari perawatan luka operasi hampir seluruh (90%) dilaksanakan, 

tanda-tanda adanya sumbatan pada saluran kemih semuanya (75%) dilakukan, juga perawat 

menjelaskan tentang obat-obatan yang harus diminum selama dirumah seluruhnya (100%) 

dilaksanakan, kemudian penjelasan tentang pentingnya aktivitas mobilisasi hampir seluruh 

kegiatan (95%) dilakukan, karena selama ini telah diterapkan pada semua klien pasca operasi 

bahwa dalam 24-48 jam klien diharuskan untuk melakukan secara bertahap dengan tujuan 

untuk mengurangi komplikasi pasca operasi, proses buang air besar lancar, dan luka operasi 

cepat sembuh. Hal ini sesuai dengan pendapat.
9
 Sedangkan tahap pelaksanaan tahapan kontrol 

hampir seluruhnya (90%) dilaksanakan karena disini semua klien sudah diinstruksikan untuk 

melakukannya 3 hari setelah pulang dari rumah sakit, juga karena sebagian besar BPH Pasca 

prostatektomi jahitan luka operasi belum di angkat. 

     Tentang kegiatan-kegiatan pelaksanaan discharge planning mengenai menjelaskan tujuan 

perawatan luka operasi, tanda-tanda adanya sumbatan pada saluran kemih, menganjurkan 

klien untuk melapor kepada petugas kesehatan apabila menemukan tanda-tanda komplikasi, 

obat-obat yang harus diminum dan tahapan kontrol hampir sebagian besar dilakukan, hal ini 

menurut hasil wawancara dengan perawat diruangan, karena langkah-langkah tersebut 

merupakan suatu kegiatan rutinitas umum yang dilakukan pada klien dan keluarga, disaat 

menjelang pulang tanpa melihat protap discharge planning perkasus yang memang yang tidak 

ada diruangan. 

 

Evaluasi 
     Kriteria evaluasi merupakan panduan dalam menilai keberhasilan dari implementasi yang 

harus dilakukan secara periodik, sehingga kegiatan dichrage planning pada klien sudah dapat 

dilihat dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap serta keadaan psikologisnya untuk 

mempertahankan kesehatan secara optimal. 

     Pelaksanaan tahap evaluasi berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan diruang bedah, 

untuk seluruh total kegiatan hampir 100% termasuk kategori kurang baik, hal ini disebabkan 

karena tahap evaluasi sering terlupakan oleh perawat dalam proses keperawatan terutama 

dalam pelaksanaan discharge planning yang disebabkan kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman tentang langkah-langkah bagaimana materi dari pedoman discharge planning 

pada klien kasus BPH pasca prostatektomi harus dilaksanakan oleh perawat, untuk 

mempersiapkan pengetahuan klien dan keluarga yang akan merawatnya, juga hal ini berkaitan 

erat dengan tidak adanya protap discharge planning.  

     Padahal pada tahapan ini penting dilakukan untuk mengulang kembali bahasan-bahasan 

dan menanyakan rencana klien setelah pulang dari rumah sakit, serta sejauh mana 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama proses keperawatan di rumah sakit. 

Dengan demikian dapat diketahui apakah klien dan keluarga telah siap untuk menerima 

perawatan lanjutan dirumahnya.  

     Pada tahapan ini peranan perawat sebagai pelaksana sangat bertanggungjawab untuk 

mengevaluasi sejauh mana kemampuan klien dan keluarga dalam kegiatan pelaksanaan 

discharge planning dalam pencegahan infeksi luka operasi pasca prostatektomi, karena ini 

semua merupakan bagian dari tugasnya untuk menentukan kemajuan klien terhadap 

pencapaian hasil yang diinginkan dan respon klien terhadap keefektifan dari intervensi 

keperawatan.
9
   

 

SIMPULAN 

     Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Ruang Perawatan Umum RS Wijaya 

Kusumah Kuningan tentang pelaksanaan discharge planning dalam pencegahan infeksi luka 

operasi pasca prostatektomi oleh perawat maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
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1. Pada tahap pengkajian, kegiatan pengkajian hampir seluruh (80%), kegiatan pelaksanaan 

discharge planning dilakukan cukup baik. 

2. Pada tahap perencanaan hampir seluruh (95%), kegiatan pelaksanaan discharge planning 

tidak dilakukan perencanaan. 

3. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan sebagian (55%), kegiatan pelaksanaan 

discharge planning dilakukan cukup baik.  

4. Pada tahap evaluasi   seluruh (100%), kegiatan pelaksanaan discharge planning tidak 

dilakukan evaluasi. 

 

SARAN  
1. Bagi Institusi 

Perlu dibuat protap discharge planning yang berkaitan dengan kasus pelaksanaan 

perencanaan pulang dalam pencegahan infeksi luka operasi pada klien BPH pasca 

prostatektomi, sebagai bahan untuk evaluasi terhadap setiap kegiatan pelaksanaan 

tindakan keperawatan yang diberikan pada klien dan keluarga. 

Perlu diadakan program pelatihan mengenai pelaksanaan discharge planning secara 

periodik kepada pelaksana perawatan di ruang bedah, sebagai sarana untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaanya yang sesuai dengan prosedur. 

2. Bagi Pelaksana 

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan discharge planning, 

sehingga perawat pelaksana di ruangan dapat memprediksi segala kebutuhan klien dan 

keluarga setelah pulang dari rumah Sakit. 

Harus melaksanakan discharge planning dalam setiap proses keperawatan, untuk 

meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan secara komprehensif. 
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ABSTRAK 
Tingkat asupan makanan dapat dijadikan indikator tidak langsung untuk menilai keberhasilan pelayanan 

makanan di rumah sakit.
 
Banyaknya sisa makanan menunjukan intake makanan atau asupan nutrisi tidak 

memadai sehingga kurang menunjang proses penyembuhan penyakit, dan bila dilihat dari segi ekonomi juga 

merugikan karena suatu pemborosan anggaran.
 
Terjadinya sisa makanan diperkirakan karena terlambatnya 

makanan sampai ke pasien terutama pada waktu penyajian makanan dan penampilan makanan yang disajikan. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara cita rasa makanan, penampilan makanan dan cara 

penyajian makanan dengan sisa makanan pasien rawat inap di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka bulan 

Januari tahun 2011. Jenis penelitian explanatory research dengan rancangan cross sectional. Sampel penelitian 

ini adalah pasien rawat inap yang berumur 15 sampai 55 tahun, dalam keadaan sadar serta dapat berkomunikasi. 

Jumlah sampel sebanyak 96 orang yang diambil secara proportionate size sample. Data diperoleh dengan cara 

wawancara menggunakan kuesioner dan dianalisa secara statistik menggunakan chi  square dengan tingkat 

kepercayaan 95%. Dari hasil statistik didapatkan bahwa cita rasa makanan (ρ value = 0,018) dan penampilan 

makanan (ρ value = 0,004) mempunyai hubungan dengan sisa makanan pasien rawat inap sedangkan cara 

penyajian makanan (ρ value = 0,621) artinya tidak ada hubungan dengan  sisa makanan pasien rawat inap. 

Sehubungan dengan hasil penelitian ini diharapkan adanya standar makanan, standar bumbu dan standar resep 

yang dibakukan dengan keputusan pimpinan rumah sakit. Penggunaan sistem desentralisasi dalam penyaluran 

makanan. Penyuluhan kepada pasien yang berprinsip bahwa makanan sangat membantu mempercepat 

penyembuhan penyakitnya. Simpulan ada hubungan antara cita rasa makanan dan penampilan makanan dengan 

sisa makanan pasien rawat inap di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka bulan Januari tahun 2011. 

Kata Kunci : Penyelenggaraan makanan, sisa makanan pasien 

 

ABSTRACT 
Mount the intake of food can be made a indirect indicator to assess the ill food service efficacy at home. To the 

number of pigswill of demonstration intake of food is not adequate so that less support the process of disease 

healing, and if seen from economic facet also harm because a budget extravagance. The happening of pigswill 

estimated  because losing time of food to patient especially when presentation of food and presented food 

appearance. Knowing correlation between goal feel the food, food appearance and way of food presentation with 

the patient pigswill take care of to lodge in RSUD Cideres Majalengka January 2011. It was an explanatory 

research using a cross sectional. Sampel research is patient take care of to lodge which age 15 until 55 year. 

Amount sampel as much 96 . Proportionate size sample was used to select participants from population. Data 

obtained by interview used the quesionary and chi-square were employed in data analysis and trust level of 95%.  

The analysis result demonstration that there is correlation between goal feel the food (p=0,018) and food 

appearance (p=0,004) with the patient pigswill, and there is no correlation between food presentation with the 

patient pigswill (p=0,621). Refering to this research result expected a food standard, standard of flavour and 

recipe standard setled with the decision of hospital head. System used decentralize in food channeling. 

Counselling to principled patient that food very assistive quicken the its disease healing. There is correlation 

between goal feel the food and food appearance with the patient pigswill take care of to lodge in  RSUD Cideres 

Keyword : Food management, patient pigswill 
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PENDAHULUAN 
      Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS) merupakan salah satu dari sistem pelayanan 

kesehatan yang harus ada di rumah sakit. Dalam kaitannya diatur dengan pertimbangan 

kebutuhan klinis masyarakat, keamanan, kebersihan serta manajemen tepat guna.
1
 Pelayanan 

gizi yang bermutu di rumah sakit serta makanan yang dikonsumsi habis akan membantu 

mempercepat proses penyembuhan pasien, yang berarti pula memperpendek lama hari rawat 

sehingga dapat menghemat biaya pengobatan. 

Salah satu fungsi PGRS adalah kegiatan pengadaan makanan. Kegiatan ini bertujuan 

untuk menyediakan makanan yang bermutu baik jenis maupun jumlahnya sesuai dengan 

kebutuhan pasien.
2
 Pengaturan makanan dan diet untuk penyembuhan pasien bukanlah 

tindakan yang berdiri sendiri dan terpisah dengan tindakan perawatan dan pengobatan. 

Ketiganya merupakan satu kesatuan dalam proses penyembuhan. 

Tingkat asupan makanan dapat dijadikan indikator tidak langsung untuk menilai 

keberhasilan pelayanan makanan di rumah sakit.
3
 Banyaknya sisa makanan menunjukan 

intake makanan atau asupan nutrisi tidak memadai sehingga kurang menunjang proses 

penyembuhan penyakit. 

Terjadinya sisa makanan diperkirakan karena terlambatnya makanan sampai ke pasien 

terutama pada waktu penyajian makanan pagi atau penampilan makanan yang disajikan 

terutama pada sore hari kurang menarik karena waktu menunggu yang cukup lama antara 

selesai diolah sampai waktu distribusi ke pasien. Faktor lain dapat disebabkan oleh porsi 

makanan  yang diberikan melebihi kebutuhan pasien terutama pada pasien wanita karena 

porsi makanan yang disajikan oleh rumah sakit tidak dibedakan antara pasien wanita dan pria, 

serta kebiasaan makanan di rumah berbeda sewaktu berada di rumah sakit, suasana 

lingkungan rumah sakit dimana pasien dirawat akan mempengaruhi terhadap selera makanan, 

atau kemungkinan adanya makanan kiriman dari luar rumah sakit.
4 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penyelenggaraan makanan 

(cita rasa makanan, penampilan makanan dan cara penyajian makanan) dengan sisa makanan 

pasien rawat inap di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka bulan Januari 2011. 

 

METODE 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah explanatory research, menggunakan  

metode survey dengan pendekatan cross sectional. Desain penelitian ini dipilih untuk menilai 

hubungan variable independen terhadap variable dependen. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pasien Rawat Inap dewasa di Ruang VIP, Ruang Utama, Kelas I, Kelas II dan 

Kelas III yang mendapat makanan biasa dan lunak di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres 

Kabupaten Majalengka, sehingga didapatkan sampel penelitian sebanyak 96 pasien. 

Pengambilan sampel dilakukan secara Proportionate Size Sample yaitu sampel yang diambil 

dari beberapa ruangan berdasarkan proporsi jumlah sampel yang sudah dihitung, dengan 

kriteria  sampel dalam penelitian ini adalah pasien rawat inap yang  mendapat makanan biasa 

atau lunak (termasuk yang diet khusus), berumur 15 sampai 55 tahun dan dalam keadaan 

sadar serta dapat berkomunikasi.  

Pada penelitian ini yang menjadi variable independen adalah penyelenggaraan makanan 

(cita rasa makanan, penampilan makanan dan cara penyajian makanan), sedangkan sisa 

makanan pasien rawat inap merupakan variable dependen. 

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap responden dengan 

menggunakan kuesioner , meliputi variabel cita rasa makanan, penampilan makanan dan cara 

penyajian makanan. Data sekunder diperoleh dari Instalasi Gizi RSUD Cideres Majalengka, 

meliputi data jumlah pasien dan jenis dietnya, dari ruangan perawatan meliputi umur dan 

kondisi pasien. Analisis univariat dilakukan untuk menyajikan distribusi frekuensi dari 

masing-masing variabel. Sedangkan analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui adanya 
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hubungan atau korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji yang 

dipakai adalah uji Chi  square dengan batas kemaknaan α = 0,05   

 

HASIL PENELITIAN 

Gambaran Cita Rasa Makanan 

Hasil penelitian mengenai cita rasa makanan menujukkan bahwa 61,45% (59 responden) 

mengatakan makanan yang disajikan bercita rasa enak dan 38,55% (37 responden) 

menyatakan tidak enak. 

 

Gambaran Penampilan Makanan 
Hasil penelitian mengenai penampilan makanan yang disajikan di Ruang Rawat Inap 

RSUD Cideres Kabupaten Majalengka, diperoleh 59,37% (57 responden) menyatakan bahwa 

penampilan makanan yang disajikan menarik dan 39 responden (40,63%) menyatakan bahwa 

penampilan makanan tidak menarik. 

 

Gambaran Cara Penyajian Makanan 

Penelitian mengenai cara penyajian makanan di Ruang Rawat Inap RSUD Cideres 

Kabupaten Majalengka, diperoleh 60,41% (58 responden)  menyatakan bahwa cara penyajian 

makanan baik dan yang menyatakan tidak baik sebanyak 38 responden (39,59%).  

 

Gambaran Sisa Makanan Pasien 
Hasil penelitian mengenai  sisa makanan pasien di Ruang Rawat Inap RSUD Cideres 

Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa sebagian besar responden (58,33%) 

menghabiskan makanan yang disajikan, dan masih ada 41,67% (40 responden) tidak 

menghabiskan makanannya (makanan masih bersisa).  

 

Hubungan Cita Rasa Makanan dengan Sisa Makanan Pasien          

Tabel 1. Hubungan cita rasa makanan dengan sisa makanan pasien rawat inap di RSUD  

  Cideres Kabupaten Majalengka pada Januari 2011 

 

Cita rasa 

makanan 

Sisa makanan 
Total 

p value Tidak bersisa Bersisa  

n  % n % n     %    

Enak 

Tidak enak 

40 

16 

71,4 

28,6 

 19 

21 

47,5 

52,5 

59 

37 

100 

100 0,031 

Total 56 58,3 40 41,7 96 100 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 52,5% responden yang menyisakan makanannya 

menyatakan cita rasa makanannya tidak enak. Hasil uji statistik  juga menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara cita rasa makanan dengan sisa makanan pasien rawat inap di RSUD Cideres 

Kabupaten Majalengka bulan Januari 2011 (α.< 0,05) dengan nilai p = 0,031.   
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Hubungan Penampilan Makanan dengan Sisa Makanan Pasien 

Tabel 2. Hubungan penampilan makanan dengan sisa makanan pasien rawat inap di RSUD    

              Cideres Kabupaten Majalengka pada Januari  2011 

 

Penampilan 

makanan 

Sisa makanan 

Total 
p value 

Tidak 

bersisa 
Bersisa  

n  % N % n     %    

Menarik 

Tidak menarik 

40 

16 

71,4 

28,6 

17 

23 

42,5 

57,5 

57 

39 

100 

100 0,008 

Total 56 58,3 40 41,7 96 100 

 

Hasil penelitian menunjukkan 57,5% responden yang menyisakan makanannya 

menyatakan penampilan makanan tidak menarik. Hasil uji statistik menyimpulkan ada 

hubungan bermakna antara penampilan makanan dengan  sisa makanan pasien rawat inap di 

RSUD Cideres Kabupaten Majalengka bulan Januari 2011 (α.< 0,05) dengan nilai p = 0,008.  

 

Hubungan Cara Penyajian Makanan dengan Sisa Makanan Pasien 

Tabel 3. Hubungan cara penyajian makanan dengan sisa makanan pasien rawat inap di RSUD  

              Cideres Kabupaten Majalengka pada Januari  2011 

 

Penyajian 

makanan 

Sisa makanan 

Total 
p value 

Tidak 

bersisa 
Bersisa  

n  % N % n     %    

 Baik 

Tidak baik 

35 

21 

62,5 

37,5 

23 

17 

57,5 

42,5 

58 

38 

100 

100 0,778 

Total 56 58,3 40 41,7 96 100 

 

Tabel 3 menunjukkan 42,5% responden yang menyisakan makanannya menyatakan 

bahwa penyajian makanan tidak baik, tetapi berdasarkan hasil uji statistik tidak menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan (α.> 0,05) dengan nilai p = 0,778.  

 

PEMBAHASAN 

Hubungan Cita Rasa Makanan dengan Sisa Makanan Pasien          
Hasil uji statistik  tentang hubungan antara cita rasa makanan dengan sisa makanan 

pasien rawat inap menunjukkan nilai yang signifikan (p value = 0,031). Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian di Rumah Sakit Brebes tahun 2005  yang menyimpulkan bahwa makanan 

yang disajikan rasanya tidak enak dipengaruhi oleh pemilihan bumbu yang kurang tepat untuk 

setiap kali pemasakan.
5
  Kualitas bumbu yang tinggi diperoleh dari  kualitas bahan makanan 

yang baik, jumlah yang tepat dan dibuat menurut prosedur yang tepat pula, hal ini akan 

mempengaruhi hasil pengolahan bahan makanan.
6
  

Cita rasa makanan dapat dipertahankan kualitasnya dengan memperhatikan aspek rasa 

dan penampilan.  Pada proses pemasakan dalam jumlah banyak diperlukan tahap-tahap agar 

bentuk makanan tetap terjaga dengan resep dan tingkat kematangan.
7
  Tujuan dari pengolahan 

bahan makanan adalah meningkatkan dan mempertahankan warna, rasa, keempukan dan 
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penampilan makanan disamping untuk meningkatkan nilai cerna.  Tersedianya standar resep 

dan standar bumbu juga prosedur tetap pengolahan makanan merupakan prasyarat kegiatan 

pengolahan bahan makanan. 

 

Hubungan Penampilan Makanan dengan Sisa Makanan Pasien 

Penelitian ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara penampilan makanan 

dengan sisa makanan pasien (p value = 0,008). Hal ini sesuai dengan  penelitian di Rumah 

Sakit Dr A.K Gani Palembang yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara warna, bentuk dan besar porsi yang kurang sesuai dengan sisa makanan pasien.
4 
 

Penampilan hidangan makanan akan lebih menarik bila memperhatikan kombinasi warna, 

juga menu yang ditampilkan lebih bervariasi ditambah dengan garnis yang berwarna menarik 

untuk meningkatkan selera makan.
8 

Selain itu standar porsi juga bisa mempengaruhi 

penampilan makanan seperti yang dikemukakan Nursiah, standar porsi tidak saja berkaitan 

dengan penampilan hidangan tetapi juga berkaitan dengan perencanaan biaya, perhitungan 

bahan makanan dan kecukupan gizi pasien.
6
  

Untuk menjaga penampilan makanan perlu ada pengawasan terhadap standar porsi yaitu 

dengan melakukan penimbangan, untuk pemotongan bentuk bahan makanan yang sesuai jenis 

hidangan dapat dipakai alat-alat pemotong atau dipotong menurut petunjuk.
7
  

Penurunan suhu hidangan karena waktu penungguan dari selesainya proses pemasakan 

sampai distribusi makanan ke pasien yang cukup lama akan mengakibatkan makanan menjadi 

tidak menarik untuk disantap. 

 

Hubungan Cara Penyajian Makanan dengan Sisa Makanan Pasien 

Hasil uji statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara cara 

penyajian makanan dengan sisa makanan pasien (p value = 0.778). Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian di Rumah Sakit Brebes tahun 2005. Cara penyajian makanan bisa 

mempengaruhi daya terima pasien terhadap makanan yang disajikan, hal ini disebabkan oleh 

kebersihan alat yang digunakan, juga sikap petugas yang kurang ramah dan ketepatan waktu 

makan.
5  

Perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan makanan mulai dari penerimaan 

hingga penyajian harus dalam keadaan bersih untuk mencegah kontaminasi silang pada 

makanan, tidak ada tanda-tanda vektor, yang berarti penyajian makanan kepada pasien harus 

tertutup.
6 

Hal lain yang mempengaruhi cara penyajian makanan adalah sikap dan penampilan 

petugas penyaji makanan, sikap yang ramah dan penampilan yang rapi dari petugas sangat 

berpengaruh terhadap daya terima pasien tentang makanan yang disajikan. Penampilan dan 

kebersihan petugas pramusaji harus memperhatikan pakaiannya yaitu pakaian yang dikenakan 

tidak terlalu sempit, pakaian dari bahan yang ringan, serta sepatu yang tertutup dan berhak 

rendah.
2  

 

SIMPULAN 

Ada hubungan yang signifikan antara cita rasa makanan dan penampilan makanan dengan  

sisa makanan pasien rawat inap di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka bulan Januari 2011. 

Sedangkan cara penyajian makanan tidak memiliki hubungan dengan  sisa makanan pasien 

rawat inap di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka bulan Januari 2011. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Instalasi Gizi RSUD Cideres Kabupaten 

Majalengka untuk memperbaiki cita rasa makanan sehingga semua responden dapat menilai 

bahwa rasa makanan, kematangan, tekstur atau keempukan, aroma dan bumbu bisa lebih baik 

dengan membuat standar makanan, standar bumbu dan standar resep yang dibakukan dengan 



[JURNAL KESEHATAN] Volume 2 Nomor 2 Desember 2011 

 

178 

 

keputusan pimpinan rumah sakit, perlu memperbaiki penampilan makanan yang meliputi 

besar porsi, kombinasi warna, variasi menu dan bentuk irisan, perlu dibuat standar porsi dan 

siklus menu yang direvisi secara periodik,  untuk menjaga penampilan makanan diperlukan 

juga usaha  mempertahankan kehangatan suhu makanan hal ini bisa menggunakan sistem 

desentralisasi dalam penyaluran makanan pasien di Ruang Rawat Inap dengan memanfaatan 

dapur ruangan di setiap ruang perawatan. Demikian juga disarankan kepada pihak rumah sakit 

harus secara rutin merencanakan pengembangan sumber daya manusia yang berhubungan 

dengan penyelenggaraan makanan rumah sakit dalam bentuk pelatihan atau peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan formal dan informal agar penyajian 

makanan kepada pasien lebih baik lagi. Selain itu perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang 

pengetahuan dan sikap tentang penyelenggaraan makanan bagi petugas Instalasi Gizi RSUD 

Cideres Kabupaten Majalengka. 
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ABSTRAK 
Sampah Medis adalah jenis sampah yang mengandung bahaya infeksius dan bahaya penularan penyakit atau 

kuman, seperti jarum suntik, verban, kateter, swab, plaster, masker, bahan autopsi, bahan laboratoriun, dan lain-

lain. Penanganan sampah medis pada hakekatnya adalah perilaku kesehatan yang berkaitan dengan tindakan atau 

kegiatan seseorang dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan rumah sakit. Faktor yang 

mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang adalah: faktor predisposisi yaitu pengetahuan, sikap, nilai, 

kepercayaan dan motivasi. Faktor pendukung yaitu fasilitas atau sarana kesehatan yang tersedia dalam undang-

undang atau peraturan kesehatan. Faktor pendorong yaitu sikap dan petugas kesehatan. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengelolaan sampah medis di RSUD Cideres 

kabupaten Majalengka. Penelitian ini merupakan penelitian dengan explanatory research rancangan cross 

sectional, dilakukan terhadap 71 responden terdiri dari: sanitarian 4 orang, perawat 50 orang, dan cleaning 

service 17 orang. Sampel diambil dengan dispropotional statified random sampling. Analisa dan pengolahan 

data menggunakan korelasi uji chi square untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian di peroleh 

bahwa 46 (64,8%) responden mempunyai pengetahuan baik, sikap mendukung terhadap pengelolaan sampah 

(69%), motivasi tinggi (63,4%), pengelolaan sampah (64,8%) baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan, sikap, dan motivasi dengan pengelolaan sampah.   

Kata Kunci  : Pengelolaan sampah medis 

 

ABSTRACT 

Medical waste is type of waste that contain infectious hazard and transmission disease or germ, such as syringes, 

bandages, be on the verge defeat, swab, plaster, masks, outopsi materials, labolatory materials, etc. Handling of 

medical waste are intrinsically related health behaviors or activities of a person’s actions in maintainingand 

improving the health of the hospital environment. Factors that influence the behavior of a person’s health is a 

predisposing factor is the knowledge, attitudes, values, beliefs and mitivations. Factors supporting the facilities 

that are available in law or health regulations. Driving factors is the attitude and health workers. Research 

purposes to determine the factors assosiated with medical waste management in RSUD Cideres kabupaten 

Majalengka. This researchs is explanatory research with cross sectional research design, conducted on 71 

respondents consisted 4 sanitarian, 50 nurses, 17 cleaning service. Sample were taken with dispropotional 

stratified random sampling. Analysis and processing of data using chi square corellation to examine the 

relationships between variables. Research results obtained that 46 (64,8%) respondents had good knowledge, 

attitudes supportive of waste management (69%), high mitivation (63,4%), and good waste management 

(64,8%). There is significant relationship between knowledge, attitudes and motivation to the management of 

waste. 

Key Word : Medical waste management          
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PENDAHULUAN 
     Rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan dan rujukan dari puskesmas, mempunyai 

fungsi utama untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan 

pemulihan kesehatan, walaupun demikian tidak berarti hanya unsur pengobatan saja yang 

diselenggarakan, tetapi terkandung juga arti dan fungsi pencegahan penyakit. Adapun fungsi 

pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah bersifat menyeluruh, baik segi pengobatan dan 

perawatan (kuratif) maupun pencegahan dan penanggulangan penyakit (preventif). Hal ini 

sesuai dengan batasan tentang Rumah Sakit oleh WHO yaitu : “Rumah Sakit adalah bagian 

yang lengkap dari suatu organisasi sosial dan kesehatan, fungsi menyediakan pelayanan 

kesehatan yang lengkap pada masyarakat baik pengobatan maupun pencegahan, dimana 

pelayanan kesehatan dapat tercapai, disamping itu rumah sakit merupakan pusat pelatihan 

petugas kesehatan, juga untuk menyediakan sosial“.
1 

     Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, maka sanitasi rumah sakit 

menjadi bagian yang penting, mengingat banyaknya komponen sarana dan prasarana yang 

terkait. Seperti adanya bangunan dan peralatan yang khusus digunakan untuk melaksanakan 

kegiatan pelayanan kesehatan, adanya tenaga paramedik dan adanya upaya sistem 

pengelolaan kesehatan lingkungan rumah sakit yang mengenai bahan buangan dari kegiatan 

pelayanan kesehatan, diantaranya berupa sampah/limbah.
2  

     Sampah Rumah Sakit adalah bahan yang tidak berguna, tidak digunakan ataupun yang 

terbuang, yang dapat dibedakan menjadi sampah medis dan sampah non medis.
3
 

     Sampah non medis adalah jenis sampah yang tidak mengandung bahaya infeksius dan 

bahaya penularan penyakit seperti sisa bahan makanan, kertas, plastik, kardus, kayu, kaleng, 

gelas dan lain-lain.
1 

     Sampah Medis adalah jenis sampah yang mengandung bahaya infeksius dan bahaya 

penularan penyakit atau kuman, biasanya dihasilkan dari proses diagnosa dan tindakan medis 

tehadap pasien seperti jarum suntik, verban, kateter, swab, plaster, masker, bahan autopsi, 

bahan laboratoriun, dan lain-lain.  

     Dengan penanganan secara khusus diharapkan kuman yang terdapat didalam sampah 

medis dapat dibunuh atau di nonaktifkan, sehingga pengaruh buruk yang ditimbulkannya 

seperti pencemaran bakteri dan bahan berbahaya pada lingkungan atau menjadi sumber 

penularan penyakit (infeksi nosokomial) dapat tertanggulangi dengan benar.
1
 

     Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial adalah dengan mengelola 

sampah medis. Sampah medis di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka tahun 2010 secara 

khusus dihasilkan dari ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang operasi, Laboratorium, 

ruang perawatan, dan ruang bersalin. Penanganan sampah medis meliputi tahap pengumpulan, 

pengangkutan dan pembuangan atau pemusnahan dengan menggunakan Incenerator.
  

     Penanganan sampah medis pada hakekatnya adalah perilaku kesehatan yakni hal-hal yang 

berkaitan dengan tindakan atau kegiatan seseorang dalam memelihara dan meningkatkan 

kesehatan lingkungan rumah sakit. Menurut Lawrence dalam Notoatmodjo faktor yang 

mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang adalah: faktor predisposisi yaitu pengetahuan, 

sikap, nilai, kepercayaan dan motivasi. Faktor pendukung yaitu fasilitas atau sarana kesehatan 

yang tersedia dalam undang-undang atau peraturan kesehatan. Faktor pendorong yaitu sikap 

dan petugas kesehatan.
4
 

     Pengelolaan sampah medis di rumah sakit tidak terlepas dari peran petugas pengelola 

sampah serta fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah medis sehingga dicapai hasil 

yang maksimal, hal ini sesuai dengan  hasil penelitian Makassau menunjukan bahwa terdapat 

hubungan antara pengetahuan dan sikap petugas terhadap pengelolaan sampah di Kelurahan 

Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan penelitian Helwi menunjukan 

bahwa terdapat hubungan sarana dengan pengelolaan sampah medis di rumah Sakit Haji 

Medan.
5,6
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     Hasil studi pendahuluan melalui observasi serta wawancara terhadap 20 responden 16 

(80%) responden tidak memahami tentang pengelolaan sampah mulai dari penyimpanan, 

pengangkutan, dan pemusnahan sampah serta pada saat melakukan observasi di ruang 

perawatan dari 10 ruangan terdapat 6 (60%) ruangan didapatkan sampah medis dan non medis 

masih tercampur dalam satu tempat sampah. Pada saat wawancara dengan petugas tentang 

pengangkutan sampah medis dari tempat sampah dilakukan apabila tempat sampah medis 

sudah penuh sedangkan menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

1204/MENKES/SK/X/2004 bahwa Kantong plastik diangkat setiap hari atau kurang sehari 

apabila 2/3 bagian telah terisi sampah medis. 

     Hasil penelitian di lapangan dengan menyebarkan angket diperoleh gambaran dalam 

pengelolaan sampah medis di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka dengan hasil 32,4% 

kurang baik, salah satunya adalah masih terlihat adanya penumpukan sampah medis baik dari 

ruang perawatan maupun ditempat pemusnahan sampah medis bila dibandingkan dengan 

gambaran pengelolaan sampah medis di RSUD Majalengka Kabupaten Majalengka dengan 

hasil 24% kurang baik.
7 

Sumber daya manusia di Rumah Sakit Cideres terutama sanitarian 

sudah mempunyai jumlah yang cukup banyak, sehingga perlu dikelola secara professional 

agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan organisasi rumah 

sakit secara produktif dan wajar.
 

     Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pengelolaan sampah medis di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2011”. 

 

METODE PENELITIAN 

     Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research, yaitu menjelaskan hubungan 

kausal secara deskriptif dan analitik, dan metode yang digunakan adalah metode survey 

dengan pendekatan cross sectional, yaitu mencari hubungan suatu keadaan dengan keadaan 

lain dalam satu populasi serta variabel terikat dan bebas diukur dalam waktu yang sama.
8
 

Pada penelitian ini populasi yang diambil adalah sanitarian, perawat dan cleaning service 

yang berada di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka, yang berjumlah 269 orang, dengan 

rincian: sanitarian 4 orang, perawat 248 orang, dan cleaning service 17 orang. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini dispropotional statified random sampling yaitu suatu 

cara pengambilan sampel yang digunakan bila anggota populasi tidak homogen yang terdiri 

atas kelompok homogen atau yang berstrata yang kurang secara proposional, dengan jumlah 

71 terdiri dari: sanitarian 4 orang, perawat 50 orang, dan cleaning service 17 orang. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisis data terdiri dari 

analisis univariabel untuk mendeskripsikan masing-masing variabel dan bivariabel untuk 

mengetahui hubungan antara variabel dependen (pengelolaan sampah medis) dengan variabel 

independen (pengetahuan, sikap, tindakan, motivasi, dan sarana prasarana) dengan 

menggunakan uji statistik chi-square.       

 

HASIL PENELITIAN  

Pengetahuan Tentang Pengelolaan Sampah Medis  
     Tingkat pengetahuan tentang pengelolaan sampah medis di RSUD Cideres Kabupaten 

Majalengka Tahun 2011, bahwa gambaran pengetahuan tentang pengelolaan sampah di 

RSUD Cideres Kabupaten Majalengka adalah 46 (64,8%) mempunyai pengetahuan baik.  

 

Sikap Petugas Terhadap Pengelolaan Sampah Medis  

     Sikap petugas terhadap pengelolaan sampah medis di RSUD Cideres Kabupaten 

Majalengka Tahun 2011, bahwa gambaran sikap petugas terhadap pengelolaan sampah di 

RSUD Cideres Kabupaten Majalengka adalah 49 (69%) mempunyai sikap mendukung.  
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Motivasi Petugas Tentang Pengelolaan Sampah Medis  
     Motivasi petugas terhadap pengelolaan sampah medis di RSUD Cideres Kabupaten 

Majalengka Tahun 2011, bahwa gambaran motivasi terhadap pengelolaan sampah di RSUD 

Cideres Kabupaten Majalengka adalah 45 (63,4%) mempunyai motivasi tinggi.  

 

Pengelolaan Sampah Medis  

     Pengelolaan sampah medis di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2011, bahwa 

gambaran pengelolaan sampah medis di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka adalah 46 

(64,8%) baik.  

 

Hubungan Antara Pengetahuan dengan Pengelolaan Sampah Medis 

 
Tabel 1 Hubungan Antara Pengetahuan dengan Pengelolaan Sampah Medis di RSUD Cideres 

Kabupaten Majalengka Tahun 2011 

 

Tingkat 

Pengetahuan 

Pengelolaan sampah Medis 
Total 

P Value Baik Kurang 

N % n % n % 

 

Baik 

 

Kurang 

35 

 

11 

76,1 

 

44 

11 

 

14 

23,9 

 

56 

46 

 

25 

100 

 

100 

 

 

       0, 015 

Jumlah 46 64,8 25   35,2 71 100  

 

     Hasil penelitian seperti terlihat pada tabel 5.5 bahwa dari 46 responden dengan tingkat 

pengetahuan baik terdapat 35 (76,1%) orang dengan pengelolaan sampah yang baik dan 11 

(23,9%) pengelolaan sampah yang kurang, dan 25 petugas tingkat pengetahuan kurang 

terdapat 11 (44%) orang pengelolaan sampah yang baik dan 14 (56%) pengelolaan sampah 

yang kurang. 

     Perbedaan proporsi pengelolaan sampah medis terhadap tingkat pengetahuan baik dan 

pengetahuan kurang ternyata signifikan, terlihat dari hasil analisis statistik dengan chi square 

di dapat p value 0,015 sehingga Ho ditolak artinya terdapat hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan dengan pengelolaan sampah medis di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka 

Tahun 2011. 

 

Hubungan Antara Sikap dengan Pengelolaan Sampah Medis 

 
Tabel 2 Hubungan Antara Sikap dengan Pengelolaan Sampah Medis di RSUD Cideres Kabupaten 

Majalengka Tahun 2011 

 

Sikap 

Pengelolaan sampah Medis 
Total 

P Value Baik Kurang 

N % n % N % 

 

Mendukung 

 

Tidak 

mendukung 

38 

 

14 

77,6 

 

63,6 

11 

 

8 

22,4 

 

36,4 

49 

 

22 

100 

 

100 

 

      

     0, 002 

Jumlah 46 64,8 25   35,2 71 100  
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     Hasil penelitian seperti terlihat pada tabel 5.6 bahwa dari 49 petugas mempunyai sikap 

mendukung terdapat 38 (77,6%) dengan pengelolaan sampah yang baik dan 11 (22,4%) 

pengelolaan sampah kurang, dan 22 petugas mempunyai sikap tidak mendukung terdapat 14 

(63,6%) orang pengelolaan sampah yang baik dan 8 (36,4%) pengelolaan sampah kurang. 

     Perbedaan proporsi pengelolaan sampah medis terhadap sikap mendukung dan tidak 

mendukung ternyata signifikan terlihat dari hasil analisis statistik dengan chisquare di dapat p 

value 0,002 sehingga Ho ditolak artinya terdapat hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan dengan pengelolaan sampah medis di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka 

Tahun 2011. 

 

Hubungan Antara Motivasi dengan Pengelolaan Sampah Medis 

 
Tabel 3 Hubungan Antara Motivasi dengan Pengelolaan Sampah Medis di RSUD Cideres 

Kabupaten Majalengka Tahun 2011 

 

Motivasi 

Pengelolaan sampah Medis 
Total 

P Value Baik Kurang 

N % n % n % 

 

Tinggi 

 

Rendah 

34 

 

12 

75,6 

 

46,2 

11 

 

14 

22,4 

 

53,8 

49 

 

22 

100 

 

100 

 

      

     0, 025 

Jumlah 46 64,8 25   35,2 71 100  

  

     Hasil penelitian seperti terlihat tabel 5.7 bahwa dari 49 petugas mempunyai motivasi tinggi 

terdapat 34 (75,6%) pengelolaan sampah yang baik dan 11 (22,4%) pengelolaan sampah 

medis kurang dan 22 petugas mempunyai motivasi rendah terdapat 12 (46,2%) orang 

pengelolaan sampah yang baik dan 14 (53,8%) pengelolaan sampah kurang. 

     Perbedaan proporsi pengelolaan sampah medis terhadap motivasi tinggi dan rendah 

ternyata signifikan terlihat dari hasil analisis statistik dengan chisquare di dapat p value 0,025 

sehingga Ho ditolak artinya terdapat hubungan yang bermakna antara motivasi dengan 

pengelolaan sampah medis di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2011. 

 

PEMBAHASAN 

Pengetahuan Tentang Pengelolaan Sampah Medis 

     Hasil penelitian di dapat nilai p value 0,015 maka secara statistik H0 ditolak berarti 

terdapat hubungan antara pengetahuan dengan pengelolaan sampah medis di RSUD Cideres 

Kabupaten Majalengka Tahun 2011, sesuai dengan penelitian Helwi menunjukan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pengelolan sampah di Rumah 

Sakit Haji Medan.
6
  

     Pengetahuan yang dimiliki oleh responden disebabkan oleh adanya sosialisasi tentang 

penanganan sampah dari pihak terkait terutama Instalasi Sanitasi RSUD Cideres selain itu 

adanya pengawasan dan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penanganan 

sampah. Menurut Hendric L. Bloom  yang dikutip oleh Notoatmodjo pengetahuan merupakan 

hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek 

tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia, yaitu indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga.
9 

     Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan-tindakan 

seseorang. Tingkat pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi perilaku petugas dalam 
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pengelolaan sampah. Pengetahuan tentang pengelolaan sampah medis diperlukan untuk 

mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan penanganan sampah medis maka 

petugas yang terlibat dalam penanganan sampah medis harus dipersiapkan secara baik supaya 

tidak terjadi kesalahan penangannya. Untuk meningkatkan pengetahuan diperlukan pelatihan 

tentang sampah medis, pembuatan famphlet dan penyebarluasan informasi tentang 

pengelolaan sampah medis.  

 

Sikap Terhadap Pengelolaan Sampah Medis 

     Hasil penelitian di dapat nilai p value 0,002 maka secara statistik H0 ditolak berarti 

terdapat hubungan antara sikap dengan pengelolaan sampah medis di RSUD Cideres 

Kabupaten Majalengka Tahun 2011, hal ini sesuai penelitian dari Makkasau bahwa terdapat 

hubungan antara sikap dengan pengelolaan sampah, berdasarkan nilai odd ratio bahwa 

masyarakat yang memiliki sikap cukup mempunyai peluang 1,361 kali lebih besar daripada 

yang memiliki sikap kurang untuk mengelola sampahnya dengan baik.
5 

     Sikap merupakan predisposisi evaluatif yang banyak menentukan bagaimana seseorang 

bertindak serta sikap memiliki fungsi pengetahuan (knolewdge function), dengan sikap 

seseorang akan mampu mengorganisasikan dan menginterpretasikan berbagai macam 

informasi yang diterima. Berdasarkan hal tersebut responden dengan sikap mendukung 

terhadap pengelolaan sampah medis dapat diwujudkan dengan tindakan terhadap pengelolaan 

sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap diantaranya pengalaman 

pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, lembaga 

pendidikan dan lembaga agama, dan pengaruh faktor emosional, peraturan (SOP), pelatihan 

tentang sampah, informasi dari media massa, radio dan televisi telah dipunyai hampir oleh 

setiap orang  maka informasi akan cepat tersebar oleh masyarakat.
9
 Orang lain disekitar 

individu merupakan salah satu diantara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap 

individu salah satunya petugas kesehatan yang sudah melakukan pengelolaan sampah yang 

baik.  

     Sikap petugas yang mendukung terhadap pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk 

dapat dijadikan tindakan nyata dari seseorang terhadap pengelolaan sampah, hal ini sesuai 

yang dikemukakan Allport yang dikutip oleh Notoatmodjo menjelaskan bahwa sikap yang 

utuh (total attitude) memegang peranan penting terhadap tindakan seseorang.
4
 Sejalan dengan 

hal tersebut diperlukan pengawasan dari pimpinan terhadap pengelolaan sampah selain itu 

sosialisasi yang lebih intens tentang SOP penanganan sampah medis. 

 

Terhadap Pengelolaan Sampah Medis 
     Hasil penelitian di dapat nilai p value 0,025 maka secara statistik H0 ditolak berarti 

terdapat hubungan antara motivasi dengan pengelolaan sampah medis di RSUD Cideres 

Kabupaten Majalengka Tahun 2011. Sesuai dengan penelitian Helwi menunjukan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan pengelolan sampah di Rumah Sakit 

Haji Medan.
6 

     Hal ini berkaitan dengan rumah sakit berusaha memenuhi kesejahteraan dari petugas 

dengan adanya pengakuan dari pihak rumah sakit diantaranya adanya insentif dan tunjangan 

kesehatan atau semacam asuransi bagi karyawan rumah sakit tersebut. Menurut Gibson 

ivancevich dan Donnelly yang dikutip oleh Wijayanti bahwa motivasi adalah konsep yang 

menggunakan tentang kekuatan – kekuatan yang ada di dalam diri pegawai yang memulai dan 

mengarahkan perilaku.
10

 Motivasi erat kaitanya dengan pemenuhan kebutuhan, teori  Maslow  

berasumsikan  bahwa  seseorang  berusaha  memenuhi kebutuhan  lebih  pokok  (fisiologis)  

sebelum  berusaha memenuhi  kebutuhan  yang tertinggi  (realisasi  diri).  Kebutuhan  yang  

lebih  rendah  harus  dipenuhi  terlebih dahulu  sebelum  kebutuhan  yang  lebih  tinggi  mulai  

mengendalikan perilaku seseorang.
11

 Berdasarkan hal tersebut direksi diharapkan dapat 
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memberikan reward terhadap para perawat atau karyawan baik berupa insentif, pelatihan, dan 

pendidikan untuk lebih meningkatkan pengetahuan serta motivasi kerja bagi karyawanya. 

Selain itu diharapkan meningkatkan pengawasan dari pimpinan terhadap bawahanya agar 

penegelolaan sampah medis menjadi lebih baik lagi 
 

SIMPULAN 

1. Pengetahuan tentang pengelolaan sampah di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka 

adalah 45 (64,8%) mempunyai pengetahuan baik.  

2. Sikap petugas terhadap pengelolaan sampah di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka 

adalah 49 (69%) mempunyai sikap mendukung.  

3. Motivasi terhadap pengelolaan sampah di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka adalah 

45 (63,4%) mempunyai motivasi baik.  

4. Pengelolaan sampah medis di RSUD Cideres Kabupaten Majalengka adalah 46 (64,8%) 

baik.  

5. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan pengelolaan sampah medis di RSUD 

Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2011  

6. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan pengelolaan sampah medis di RSUD 

Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2011  

7. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan pengelolaan sampah medis di RSUD 

Cideres Kabupaten Majalengka Tahun 2011  

 

SARAN 

1. Bagi Peneliti Lain 

Sebaiknya dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan 

sampah terhadap terjadinya infeksi nosokomial. 

2. Bagi Rumah sakit  

1) Diharapkan dapat memberikan reward terhadap para perawat atau karyawan baik 

berupa insentif, pelatihan, dan pendidikan untuk lebih meningkatkan motivasi kerja 

bagi karyawanya.  

2) Diperlukan adanya sosialisasi serta pelatihan penanganan sampah medis yang lebih 

intensif dan terjadwal, pembuatan famphlet dan penyebarluasan informasi tentang 

pengelolaan sampah medis sehingga pengetahuan diharapkan lebih meningkat 

3) Diperlukan pengawasan dari pimpinan terhadap pengelolaan sampah selain itu 

sosialisasi yang lebih intens tentang SOP penanganan sampah medis sehingga 

diharapkan timbul sikap yang mendukung terhadap penanganan sampah medis. 

4) Dalam pengelolan sampah diharapkan sesuai SOP yang ada di rumah sakit salah 

satunya dilakukan pemisahan antara sampah medis ataupun sampah non medis. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Direktorat Jendral PPM dan PL dan Direktorat Jendral Pelayanan Medik Departemen 

Kesehatan RI. Pedoman sanitasi rumah sakit di Indonesia. Jakarta: Bakti Husada ; 2002. 

2. Kepmenkes. Keputusan Menteri Kesehatan NOMOR 1197/MENKES/SK/X/2004 Tahun 

2004 tentang Standar Layanan Farmasi Rumah Sakit.Jakarta ; 2004. 

3. Kementrian Hukum dan HAM RI. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2009 Tentang Rumah Sakit; 2009. 

4. Notoatmodjo.S. Promosi kesehatan teori dan aplikasi. Jakarta:  Rineka Cipta. ; 2005 

5. Makassau. R. Hubungan antara pengetahuan dan sikap masyarakat dengan pengelolaan 

sampah di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

2005.Skripsi.Gowa: PSIK Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Famika Makasar; 2005 



[JURNAL KESEHATAN] Volume 2 Nomor 2 Desember 2011 

 

186 

 

6. Helwi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku petugas terhadap penanganan sampah 

medis di Rumah Saki Haji Medan Tahun 2001.Skripsi. Medan: Universitas Sumetra 

Utara; 2001 

7. RSUD Majalengka. Hasil penelitian instalasi sanitasi RSUD Majalengka: Majalengka; 

2009. 

8. Notoatmodjo,  Metodologi Penelitian Kesehatan,  Jakarta: Rineka Cipta.; 2002 

9. Notoatmodjo. Ilmu Kesehatan Masyarakat.  Jakarta: Rineka Cipta; 2003 

10. Wijayanti, Rahayu . ”Ketenagaan” Satya Bakhti Husada. Tasikmalaya; 2003 

11. Budiantoro, Pengaruh motivasi keperawatan dan motivasi terhadap peningkatan 

keberhasilan kerja tenaga administrasi Universitas Brawidjaya Malang. Thesis Master 

tidak diterbitkan. Malang: Universitas Brawijaya; 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[JURNAL KESEHATAN] Volume 2 Nomor 2 Desember 2011 

 

187 

 

GAMBARAN PENATALAKSANAAN PERSONAL HYGIENE PADA 
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ABSTRAK 

Pemeliharaan kebersihan diri sangat menentukan status kesehatan, di mana individu secara sadar dan atas 

inisiatif pribadi menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit. Upaya ini lebih menguntungkan bagi 

individu karena lebih hemat biaya, tenaga dan waktu dalam mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan. Upaya 

pemeliharaan kebersihan diri mencakup tentang kebersihan rambut, mata, telinga, gigi, mulut, kulit, kuku, serta 

kebersihan dalam berpakaian. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran penatalaksanaan  personal hygiene 

pada lansia di Panti Wredha Siti Khodijah Kota Cirebon tahun 2009, meliputi kebersihan rambut, kebersihan 

mulut dan gigi, kebersihan mata, telinga dan hidung, kebersihan kulit, kebersihan kuku tangan dan kaki. Jenis 

penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Populasi adalah lansia yang tinggal di Panti Wredha Siti Khodijah yang 

berjumlah 20 orang.. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling dengan jumlah responden 

20 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dengan kuesioner tertutup yang berjumlah 18 

pertanyaan tertutup. Analisa data yang digunakan adalah analisa univariat dengan persentase. Alat ukur yang 

digunakan adalah kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatalaksanaan  personal hygiene pada lansia 

di Panti Wredha Siti Khodijah Kota Cirebon tahun 2009 bahwa pelaksanaan baik sebanyak 0 responden (0%), 

pelaksanaan cukup 11 responden (55%) dan pelaksanaan kurang  9 responden (45%).  

Kata kunci: Penatalaksanaan, Lansia, Personal Hygiene. 

 

 

ABSTRACT 

Maintenance of personal hygiene is critical health status where individuals consciously and on a personal 

initiative to maintain health and prevent disease. This effort is more beneficial to individuals because it is more 

cost-effective, energy and time in realizing the prosperity and health. Attempt to maintain personal hygiene 

includes about cleanliness of hair, eyes, ears, teeth, mouth, skin, nails, and cleanliness in dress. This study aims 

to know the description of the management of personal hygiene of elderly in the Siti Khodijah Nursing Home  

Cirebon in 2009, covering cleanliness, hair, oral and dental hygiene, cleanliness of the eyes, ears and nose, skin 

hygiene, cleanliness of hands and feet nails. The type of research is quantitative descriptive. The population is 

the elderly who live in Siti Khodijah Nursing homes totaling 20 people. Technique of sampling using total 

sampling with the number of respondents 20. Data collection techniques using primary data to the closed 

questionnaire were 18 closed question. Analysis of data used univariate analysis with the percentage. Measuring 

instruments used were questionnaires. The results showed that the management of personal hygiene of the 

elderly in nursing homes Siti Khodijah Cirebon  in 2009 that implementation of either as much as 0 respondents 

(0%), execution is 11 respondents (55%) and the implementation of less  9 respondents (45%)  

Keywords: Treatment, Elderly, Personal Hygiene 
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PENDAHULUAN 
     Salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa seringkali dilihat dari umur harapan hidup 

penduduknya. Demikian juga Indonesia sebagai suatu negara berkembang, dengan 

perkembangannya yang cukup baik, diproyeksikan angka harapan hidupnya dapat mencapai 

lebih dari 70 tahun pada tahun 2020 yang akan datang. Hal ini semua merupakan gambaran 

yang terjadi pada seluruh negara di dunia berkat adanya kemajuan teknologi dan kondisi 

sosio-ekonomi yang dialaminya. Menua merupakan suatu proses menghilangnya secara 

perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki/mengganti diri dan mempertahankan 

struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas (termasuk infeksi) 

dan memperbaiki kerusakan yang diderita.
1 

     Hardywinoto mengatakan yang dimaksud dengan kelompok lanjut usia adalah kelompok 

penduduk yang berusia 60 tahun ke atas.
2
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas 

perawatan diri adalah: faktor yang ditentukan oleh keadaan masa lalu, situasi lingkungan, 

lingkungan dimana kita tinggal serta faktor-faktor pribadi.
1 

     Lansia perlu mendapatkan perhatian dengan mengupayakan agar mereka tidak terlalu 

tergantung kepada orang lain dan mampu mengurus diri sendiri (mandiri), menjaga kesehatan 

diri, yang tentunya merupakan kewajiban dari keluarga dan lingkungannya.
 
Pemeliharaan 

kebersihan diri sangat menentukan status kesehatan, di mana individu secara sadar dan atas 

inisiatif pribadi menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit. Upaya pemeliharaan 

kebersihan diri mencakup tentang kebersihan rambut, mata, telinga, gigi, mulut, kulit, kuku, 

serta kebersihan dalam berpakaian. Dalam upaya pemeliharaan kebersihan diri ini, 

pengetahuan individu akan pentingnya kebersihan diri tersebut sangat diperlukan. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi personal hygiene pada lansia adalah tingkat 

pengetahuan, kondisi fisik lansia dan psikis lansia, faktor ekonomi,. faktor budaya, faktor 

lingkungan, faktor citra tubuh, faktor peran keluarga.
3 

     Kebersihan diri didukung oleh pengetahuan dan sikap lansia yang memadai, pengetahuan 

tentang kebersihan diri didapat masyarakat dari membaca buku-buku tentang kesehatan. 

Pengetahuan kebersihan diri sangat dibutuhkan oleh setiap individu dalam mempertahankan 

kebiasaan hidup yang sesuai dengan kesehatan dan akan menciptakan kesejahteraan serta 

kesehatan yang optimal, dengan melakukan keperawatan kesehatan diri. Karena dari 

pengalaman dan penelitian terhadap praktek yang didasari oleh pengetahuan akan lebih 

langgeng dari pada praktek yang tidak didasari oleh pengetahuan.
4 

     Kebersihan perorangan sangat penting dalam usaha mencegah timbulnya 

penyakit/peradangan mengingat sumber infeksi dapat timbul bila kebersihan kurang mendapat 

perhatian. Disamping itu kemunduran kondisi fisik akibat proses penuaan dapat 

mempengaruhi ketahanan tubuh terhadap gangguan atau serangan infeksi dari luar. Untuk 

klien lansia yang aktif dapat diberikan bimbingan mengenai kebersihan mulut dan gigi, 

kebersihan kulit dan badan, kebersihan kuku dan rambut, kebersihan tempat tidur serta 

posisinya, hal makan, cara memakan obat, dan cara pindah dari tempat tidur ke kursi atau 

sebaliknya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran penatalaksanaan Personal 

Hygiene pada Lansia di Panti Wredha Siti Khodijah Kota Cirebon Tahun 2009. 

  

METODE PENELITIAN 

     Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap suatu keadaan objek yang diteliti.
5
Variabel dalam penelitian ini adalah 

Personal Hygiene pada lansia di. Panti Wredha Siti Khodijah Kota Cirebon. Sub Variabel 

dalam penelitian ini adalah sejauh mana  terhadap Personal Hygiene yang meliputi: 

Kebersihan rambut, Kebersihan mulut dan gigi, Kebersihan mata, telinga dan hidung, 

Kebersihan kulit pada lansia dan Kebersihan kuku tangan dan kaki pada lansia di. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang tinggal di Panti Wredha Siti Khodijah

yang berjumlah 20 orang. Sampel

berkomunikasi dengan baik dan b

dalam penelitian ini yaitu lembar observasi untuk mengetahui pelaksanaan 

lansia.
6
 

Analisis data menggunakan analisis uni

dengan rumus : 

                         F 

              P  = -------- x 100% 

                         N 

Keterangan :  

P = Persentase jawaban responden 

F = Jumlah skor hasil yang didapat

N = Jumlah pertanyaan 
 

Penafsiran hasil perhitungan prosentase pelaksanaan kebersian diri

adalah sebagai berikut : 

76 % - 100 % = Baik 

56 % - 75 % = Cukup 

< 55 % = Kurang 
5
 

 

HASIL PENELITIAN 

Penatalaksanaan Personal Hygiene
 
Diagram 1  Distribusi Frekuensi 

                  Panti Wredha Siti Khodjah Kota Cirebon Tahun 2009

 

     Tidak ada responden dengan kriteria baik (0%), sebagian besar  (55%) responden 

dengan kriteria cukup, sedangkan

kurang. 

 

Pelaksanaan Kebersihan Rambut Pada Lansia

 
Tabel 1  Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Personal Kebersihan Rambut Pada Lansia

 
No. Kriteria Frekuensi

1. 

2. 

3. 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Jumlah 

45%

Baik

JURNAL KESEHATAN] Volume 2 Nomor 2 Desember 2011 

Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang tinggal di Panti Wredha Siti Khodijah

Sampel menggunakan total populasi dengan criteria dapat 

dan bersedia menjadi responden. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu lembar observasi untuk mengetahui pelaksanaan Personal Hygiene

menggunakan analisis univariat dengan persentase. Persentasekan dilakukan 

= Persentase jawaban responden  

= Jumlah skor hasil yang didapat 

Penafsiran hasil perhitungan prosentase pelaksanaan kebersian diri menurut Arikunto , 

Personal Hygiene Pada Lansia 

Distribusi Frekuensi Penatalaksanaan Personal Hygiene Pada Lansia di 

Panti Wredha Siti Khodjah Kota Cirebon Tahun 2009 

 

idak ada responden dengan kriteria baik (0%), sebagian besar  (55%) responden 

dengan kriteria cukup, sedangkan hampir sebagian (45%) responden dengan kriteria 

Pelaksanaan Kebersihan Rambut Pada Lansia 

Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Personal Kebersihan Rambut Pada Lansia 

Frekuensi Persentase 

2 

11 

7 

10 % 

55% 

35% 

20     100 % 

0%

55%

45%

Baik Cukup Kurang
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Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang tinggal di Panti Wredha Siti Khodijah 

otal populasi dengan criteria dapat 

Instrumen yang digunakan 

Personal Hygiene 

dengan persentase. Persentasekan dilakukan 

menurut Arikunto , 

idak ada responden dengan kriteria baik (0%), sebagian besar  (55%) responden 

hampir sebagian (45%) responden dengan kriteria 
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     Sebagian kecil (10%) responden dengan kriteria baik, sebagian besar (55%) responden 

dengan kriteria cukup dan sebesar 35% responden dengan kriteria kurang. 

 

Pelaksanaan Kebersihan Mulut Dan Gigi Pada Lansia  

 
 Tabel 2  Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Gigi dan Mulut Pada Lansia 

 

No. Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

Baik 

Cukup 

Kurang 

0 

14 

6 

0 % 

70% 

30% 

Jumlah 20 100 % 

 

     Tidak ada responden dengan kriteria baik (0%), sebagian besar (70%) responden dengan 

kriteria cukup (70 %) dan 30% lansia dengan kriteria kurang (30%) sebanyak 6 responden. 

 

Pelaksanaan Kebersihan Mata, Telinga Dan Hidung Pada Lansia  

 
         Tabel 3    Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Kebersihan Mata, Telingan dan Hidung Pada Lansia 

 

No. Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

Baik 

Cukup 

Kurang 

0 

11 

9 

0 % 

55% 

45% 

Jumlah 20 100 % 

 

     Tidak ada (0%) responden dengan kriteria baik, sebagian besar (55%) responden dengan 

kriteria cukup dan hampir sebagian (45%) responden dengan kriteria kurang. 

 

Pelaksanaan Kebersihan Kulit Pada Lansia  

 
Tabel 4 Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Kebersihan Kulit Pada Lansia 

 

No. Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

Baik 

Cukup 

Kurang 

2 

9 

9 

10 % 

45% 

45% 

Jumlah 20 100 % 

 

     Sebagian kecil (10%) responden dengan kriteria baik, masing-masing hampir sebagian 

(45%) responden dengan kriteria cukup dan kurang. 
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Pelaksanaan Kebersihan Kuku Tangan Dan Kuku Kaki Pada Lansia  

 
       Tabel 5 Distribusi Frekuensi Pelaksanaan kebersihan Kuku Tangan dan Kaki Pada Lansia 

 

No. Kriteria Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

Baik 

Cukup 

Kurang 

3 

8 

9 

15 % 

40% 

45% 

Jumlah 20 100 % 

 
     Sebagian kecil (15%) responden dengan kriteria baik, hampir sebagian (40%) responden 

dengan kriteria cukup dan sebesar 45% kriteria kurang (45%). 

 

PEMBAHASAN  

Penatalaksanaan Personal Hygiene Pada Lansia 

Dari hasil penenlitian menunjukkan bahwa sebagian responden (55%) mempunyai 

criteria yang cukup dan 45% mempunyai criteria yang kurang baik dalam penatalaksanaan 

personal hygiene. Keadaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dari diri pasien yaitu usia, 

jenis kelamin, latar belakang sosial budaya, lingkungan dan pengalaman responden tentang 

pelaksanaan personal hygiene di pengaruhi oleh pengalaman, dan hal ini di dukung oleh 

pendapat Notoadmodjo yang menyatakan bahwa pengalaman merupakan sumber  atau cara 

untuk memperoleh kebenaran. Pengalaman adalah apa yang telah dan sedang kita ataupun 

orang lain ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus tanggapan 

akan menjadi salah satu dasar terbentuknya pengetahuan dan sikap.
4 

Personal hygiene lansia juga biasa disebabkan oleh faktor lingkungan.
 
Lingkungan 

mencakup semua faktor fisik dan psikososial yang mempengaruhi atau berakibat terhadap 

kehidupan dan kelangsungan hidup lingkungan berpengaruh terhadap kemampuan untuk 

meningkatkan dan mempertahankan status fungsional, dan meningkatkan kesejahteraan.
1  

 

Pelaksanaan Kebersihan Rambut Pada Lansia 

Pelaksanaan kebersihan rambut pada lansia dipengaruhi oleh usia, dan hal ini didukung 

oleh pendapat Notoadmodjo yang menyatakan bahwa terbentuknya perilaku dapat terjadi 

karena proses kematangan dan dari proses interaksi dengan lingkungan.
4 

Penampilan dan kesejahteraan seseorang sering kali tergantung dari cara penampilan dan 

perasaan mengenai rambutnya. Penyakit atau ketidakmampuan mencegah seseorang untuk 

memelihara perawatan rambut sehari-sehari. Menyikat, menyisir dan bersampo adalah cara-

cara dasar hygienis untuk semua usia. Pertumbuhan, distribusi pola rambut dapat menjadi 

indikator status kesehatan umum, perubahan hormonal, stress emosional maupun fisik, 

penuaan, infeksi dan penyakit tertentu atau obat obatan dapat mempengaruhi karakteristik 

rambut. Rambut normal adalah bersih, bercahaya, dan tidak kusut, untuk kulit kepala harus 

bebas dari lesi kehilangan disebabkan karena praktik perawatan yang tidak tepat atau 

penggunaan medikasi kemoterapi.
1  

 

Pelaksanaan Kebersihan Mulut dan Gigi Pada Lansia 
Individu dengan pengetahuan tentang pentingnya kebersihan diri akan selalu menjaga 

kebersihan dirinya untuk mencegah dari kondisi/keadaan sakit.
 
Higyene mulut membantu 

mempertahankan status kesehatan mulut, gigi, gusi dan bibir. Menggosok membersihkan gigi 

dari partikel-partikel makanan, plak, dan bakteri; memasase gusi; dan mengurangi 

ketidaknyamanan yang dihasilkan dari bau dan rasa yang tidak nyaman.
4 
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Pelaksanaan Kebersihan Kebersihan Mata, Telinga dan Hidung pada Lansia  
Perhatian khusus diberikan untuk membersihkan mata, telinga dan hidung secara normal 

tidak ada perawatan khusus yang diperlukan untuk mata karena secara terus-menerus 

dibersihkan air mata, dan kelopak mata, dan bulu mata mencegah partikel asing. Seseorang 

hanya memerlukan untuk memindahkan sekresi kering yang terkumpul kepada kantus 

sebelah, dalam bulu mata hygiene telinga mempunyai implikasi ketajaman pendengaran 

sebasea lilin atau benda asing berkumpul pada kanal telinga luar yang mengganggu konduksi 

suara. Khususnya pada lansia rentan masalah. Hidung memberikan temperatur dan 

kelembaban udara yang pernafasan dihirup serta mencegah masuknya partikel asing ke dalam 

sistem kumulasi sekresi yang mengeras di dalam nares dapat merusak sensasi olfaktori dan 

pernafasan.
7 

 

Pelaksanaan Kebersihan Kulit Pada Lansia  
Penurunan kondisi psikis pada lansia bisa disebabkan karena demensia di mana lansia 

mengalami kemunduran daya ingat dan hal ini dapat mempengaruhi ADL (Activity of Daily 

Living yaitu kemampuan seseorang untuk mengurus dirinya sendiri), dimulai dari bangun 

tidur, mandi berpakaian dan seterusnya.
8
 
 

Kondisi kulit tergantung pada praktek hygiene dan paparan iritan lingkungan, sejalan 

dengan usia, kulit kehilangan layak kenyal dan kelembaban, pada kelenjar sebasea dan 

keringat menjadi kurang aktif. Epitalium menipis dan serabut kolagen elastik, menyusut 

sehingga kulit mudah pecah. Perubahan ini merupakan peringatan ketika bergerak dan 

mengatur posisi pada lansia. Khas kulit lansia adalah kering dan berkerut, masalah kulit yang 

umum yaitu kulit kering, jerawat, hirsutisme dan suam. Kulit tujuan dari membersihkan kulit 

dengan mandi yaitu; membersihkan kulit, stimulasi sirkulasi, citra diri, pengurangan bau 

badan dan peningkatan rentang gerak. Tipe mandi yang terapeutik terdiri dari mandi bak 

mandi air panas, mandi bak air hangat, mandi bak air dingin, berendam dan rendam duduk.
1 

 

Pelaksanaan Kebersihan Kuku Tangan Dan Kaki Pada Lansia 
Kebudayaan dan nilai pribadi mempengaruhi kemampuan perawatan hygiene. Seorang 

dari latar belakang kebudayaan berbeda memiliki praktik perawatan diri yang berbeda. 

Keyakinan yang didasari kultur sering menentukan definisi tentang kesehatan dan perawatan 

diri.
1 

Kaki dan kuku sering kali memerlukan perawatan khusus untuk mencegah infeksi, bau 

dan cedera pada jaringan. Perawatan dapat digabungkan pada saat mandi atau pada waktu 

yang terpisah. Masalah yang timbul bukan karena perawatan yang salah atau kurang terhadap 

kaki dan tangan seperti menggigit kuku atau memotong yang tidak tepat. Pemaparan dengan 

zat-zat kimia yang tajam dan pemakaian sepatu yang tidak pas. Ketidaknyamanan dapat 

mengarah pada stres fisik dan emosional.
1
 

 

SIMPULAN  

Disimpulkan bahwa tidak ada responden dengan kriteria baik (0%), sebagian besar (55%) 

responden dengan kriteria cukup (555) dan sebesar 45% responden dengan kriteria 

kurangdalam penatalaksanaan personal hygiene. Sedangkan per sub variabelnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Kebersihan Rambut Pada Lansia didapatkan sebagian besar (55%) responden 

dengan kriteria cukup. 

2. Pelaksanaan kebersihan mulut dan gigi pada lansia didapatkan sebagian besar (70%) 

responden dengan kriteria cukup. 

3. Pelaksanaan kebersihan mata, telinga dan hidung pada lansia didapatkan hasil sebagian 

besar (55%) responden dengan kriteria cukup. 
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4. Pelaksanaan kebersihan kulit pada lansia didapatkan sebesar 45% responden dengan 

kriteria cukup. 

5. Pelaksanaan kebersihan kuku tangan dan kaki pada lansia didapatkan hasil hampir 

sebagian (45%) responden dengan kriteria kurang. 

 

SARAN 

1. Bagi Instansi Penelitian 

     Diaharapkan dapat meningkatkan pengetahuan lansia terutama tentang personal 

hygiene pada lansia untuk kebijakan ke depan dalam usaha meningkatkan pelayanan 

kesehatan pada lansia dengan upaya preventif maupun kuratif. dan sebagai bahan 

masukan dan koreksi bagi pengurus panti terhadap penyuluhan kesehatan yang telah 

dilaksanakan. 

2.  Responden 

      Diharapkan dapat lebih meningkatkan kebersihan diri dengan menambah 

pengetahuan dan wawasan tentang perawatan kebersihan diri yang baik dan benar. 
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ABSTRAK 
Laporan hasil tahunan Program TB Paru di Puskesmas Nyalindung Kabupaten Sukabumi dari sasaran 50 

penderita TB Paru tahun 2007, menunjukkan bahwa penderita yang dinyatakan sembuh sebanyak 25 orang 

(50%) dari target 85% dan yang dinyatakan tidak sembuh sebanyak 25 orang (50%) dari target 85%. Tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah diketahuinya hubungan karakteristik petugas PMO dengan tingkat 

kesembuhan penderita TB Paru di wilayah UPT Puskesmas Nyalindung Kabupaten Sukabumi. Untuk 

mengetahui hubungan karakteristik petugas PMO dengan tingkat kesembuhan penderita TB Paru, dilakukan 

study Cross Sectional pada petugas PMO di UPT Puskesmas Nyalindung Kabupaten Sukabumi. Populasi 

penelitian adalah petugas PMO sebanyak 50 orang dengan jumlah total sampel 50 orang petugas PMO. 

Pengolahan data dan analisa data dikerjakan menggunakan perangkat lunak komputer dengan program SPSS 

versi 13.0. Analisa data dilakukan secara univariat untuk mengetahui distribusi dan secara bivariat dengan 

menggunakan uji statistik dengan Chi-Square yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas 

(Independen) dengan variabel terikat (Dependen). Dari analisa diketahui secara statistik tidak ada hubungan 

yang bermakna antara umur (P value = 0,17) petugas PMO dengan tingkat kesembuhan penderita TB Paru dan 

ada hubungan antara pendidikan (P value = 0,037), jenis kelamin (P value = 0,037), status perkawinan (P value = 

0,024), status sosial (P value = 0,000) dan status ekonomi (P value = 0,023) petugas PMO dengan tingkat 

kesembuhan penderita TB Paru. Saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini untuk lebih meningkatkan lagi 

kemampuan pengetahuan dan keterampilan pada petugas PMO khususnya yang berkaitan dengan masalah 

penanganan penderita TB Paru. 

Kata Kunci : Petugas PMO, tingkat kesembuhan 

 

ABSTRACT 
The annual report of pulmonary TB program at Puskesmas Nyalindung kabupaten Sukabumi from the target 

50%  of patients with pulmonary TB in 2007, showed that patients who otherwise recover as many as 25 people 

(50%) of the target of 85% and that otherwise do not recover as many as 25 people (50) of the target 85%. The 

purpose of this study was known characteristic relations officer with PMO Pulmonary TB cure rates in the region 

UPT Nyalindung Sukabumi district health center. To determine the relationship characteristics PMO officials 

with cure rates of patients with pulmonary tuberculosis, Cross Sectional study conducted at the PMO officer at 

Community Health Center UPT Nyalindung Sukabumi. The study population was PMO officials as many as 50 

people with a total sample of 50 people staff the PMO. Data processing and data analysis using computer 

software sikerjakan with SPSS version 13.0. The data analysis conducted to determine the univariate and 

bivariate distributions by using statistical test with Chi-Square is to determine the relationship between 

independent variables (Independent) with the dependent variable (Dependent). From the statistical analysis 

known no significant relationship between age (P value=0.17) PMO officials with pulmonary tuberculosis cure 

rates and there is a relationship between education (P value=0.037), sex (P value=0.037), marital status (P 

value=0.024), social status (P value=0.000) and economic status (P value=0.023) PMO officials with cure rates 

of TB patients with pulmonary. The suggestions presented in this study to further enhance the knowledge and 

skills to mention the ability to PMO officials especially with regard to handling problems with Pulmonary TB.  

Key Words: Officers PMO, cure rates 
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PENDAHULUAN 
     Penyakit TB paru adalah penyakit yang bersifat menular dan menyerang organ paru yang 

disebabkan oleh Mycobacterium Tuberkulosis yang masuk kedalam tubuh melalui sistem 

pernafasan. Di Negara berkembang seperti Indonesia, penyakit TB paru merupakan masalah 

kesehatan nasional, sehingga dalam pemberantasannya memerlukan adanya kerjasama yang 

lebih komprehensif dari berbagai pihak.
1
  

     Dari data penderita penyakit TB paru yang diambil di wilayah cakupan kerja UPT 

Kabupaten Sukabumi dengan jumlah penderita TB Paru dalam kurun waktu Tahun 2010 

masih cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penderita TB paru pada Tahun 2010 

sebesar 50 kasus dari jumlah keseluruhan penderita TB BTA (+) 1446 se Kabupaten 

Sukabumi dari jumlah keseluruhan penderita yang sembuh sebesar 1114 orang se Kabupaten 

Sukabumi.  

     Dari data jumlah penderita TB Paru yang ada di wilayah kerja Puskesmas Nyalindung 

Puskesmas Nyalindung pada Tahun 2010 ternyata Puskesmas Nyalindung adalah merupakan 

salah satu Puskesmas yang masuk dalam kasus TB paru terbanyak diantara lainnya yang ada 

di wilayah Puskesmas Nyalindung dengan keberhasilannya yang masih cukup jauh, yaitu 

sebesar 50% dengan target yang di harapkan sebesar 85%. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengetahui sejauh mana karakteristik petugas PMO (Pengawas Minum Obat) dalam 

pencapaian tingkat kesembuhan pada penderita TB paru. 

     Keberhasilan program TB paru di wilayah kerja Puskesmas Nyalindung dapat dilihat dari 

inspeksi tempat-tempat umum dan juga perilaku hidup bersih setiap individu, selain itu hal 

yang terpenting adalah mengenai minum obat secara rutin. Karena biasanya penderita bosan 

meminum obat sehingga mereka tidak meminum obatnya sacara rutin. Karena sudah terlalu 

banyak dan sering mereka minum obat. Oleh karena itu, perlu adanya yang mengawasi 

penderita agar meminum obat secara rutin untuk proses penyembuhan yang lebih cepat baik 

dari pihak tenaga kesehatan, keluarga, dan juga kader desa. Mengingat pentingnya hal 

tersebut maka dibentuk PMO (Pengawas Minum Obat). Petugas PMO yang ada di Puskesmas 

Nyalindung sebanyak 50 orang dan semuanya tergolong dari pihak keluarga si penderita itu 

sendiri. 

     Salah satu syarat menjadi petugas PMO di wilayah kerja Puskesmas Nyalindung ini yang 

terpenting adalah petugas PMO harus memahami tentang obat apa yang harus diberikan pada 

penderita TB paru secara rutin sampai pada proses penyembuhan. Menurut Depkes RI (2002), 

fakto-faktor yang berhubungan dengan karakteristik PMO adalah umur, pendidikan, jenis 

kelamin, status perkawinan, statua sosial dan status ekonomi. Oleh karena itulah peneliti ingin 

meneliti tentang karakteristik petugas PMO dengan tingkat kesembuhan penderita TB paru.  

 

METODE PENELITIAN 
     Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai 

factor-factor yang berhubungan dengan karakteristik petugas PMO dengan tingkat 

kesembuhan TB Paru di Puskesmas Nyalindung Tahun 2010, dengan menggunakan desain 

Cross Sectional.
2,3

 

     Metode yang digunakan adalah survey dengan pendekatan belah lintang (Cross Sectional), 

yaitu pengumpulan data mengenai variabel bebas (umur, pendidikan, jenis kelamin, status 

perkawinan, status sosial dan status ekonomi) dan variabel terikat (tingkat kesembuhan 

penderita) sebagai objek penelitian diobservasi dan diukur dalam waktu yang bersamaan 

dalam satu periode waktu tertentu.
4
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HASIL PENELITIAN 

Analisis Univariat 

Umur Petugas PMO  
     Hasil penelitian menunjukan bahwa PMO berusia antara 19 tahun sampai dengan 61 tahun 

dengan nilai rata-rata 32,06 tahun. 

 

Pendidikan Petugas PMO 
     Pendidikan merupakan variabel terikat atau dependen pada penelitian ini. Pendidikan 

penilaiannya dibagi menjadi 2 kelompok yaitu pendidikan rendah dan pandidikan tinggi. Dari 

hasil penelitian terdapat 33 orang (66%) yang mempunyai pendidikan rendah dan 17 orang 

(34%) yang mempunyai pendidikan tinggi.  

 

Jenis Kelamin Petugas PMO  
     Jenis Kelamin merupakan variable terikat atau dependen pada penelitian ini. Jenis kelamin 

dibagi menjadi 2 bagian kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Dari hasil penelitian 

terdapat 17 (34%) orang yang berjenis kelamin laki-laki dan 33 (64%) orang yang berjenis 

kelamin perempuan. 

 

Status Perkawinan  Petugas PMO 

     Status Perkawinan merupakan variable terikat atau dependen pada penelitian ini. Status 

Perkawinan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kawin dan belum kawin. Dari hasil penelitian 

terdapat 37 (74%) orang dengan status perkawinan kawin dan 13 (26%) orang dengan status 

perkawinan belum kawin. 

 

Status Sosial Petugas PMO 
     Status sosial merupakan variabel terikat atau dependen pada penelitian ini. Status Sosial 

dibagi kedalam 2 kelompok yaitu baik dan kurang. Dari hasil penelitian di dapati 10 (20%) 

orang yang berstatus sosial baik dan 40 (80%) orang yag berstatus sosial kurang. 

 

Status Ekonomi Petugas PMO  

     Status Ekonomi merupakan variabel terikat atau dependen pada penelitian ini. Status 

Ekonomi dibagi menjadi 2 kelompok yaitu baik dan kurang. Dari hasil penelitian terdapat 22 

(44%) orang yang berstatus ekonomi baik dan 28 (64%) orang yang berstatus ekonomi 

kurang. 

 

Tingkat Kesembuhan Penderita   

     Tingkat Kesembuhan Penderita dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu sembuh 

dan tidak sembuh. Dari data hasil penelitian Tingkat Kesembuhan Penderita terdapat sebesar 

25 (50%) penderita yang dinyatakan sembuh BTA (-) dan 25 (50%) penderita yang 

dinyatakan tidak sembuh BTA (+). 

 

Analisis Bivariat 

Umur Petugas PMO dengan Tingkat Kesembuhan Penderita TB Paru 
Tabel 5.8 Hubungan Umur Terhadap Tingkat Kesembuhan Penderita TB Paru Di Puskesmas 

Nyalindung Tahun 2010 

 

Tingkat Kesembuhan  Nilai P  
(Uji t) Sembuh  Tidak Sembuh 

N Mean  SD N Mean  SD 
25 32,64 8,28 25 31,48 8,44 0,17 
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     Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa rata-rata umur pada penderita sembuh adalah 32,64 

tahun dengan standar deviasi 8,28 tahun, sedangkan pada penderita tidak sembuh rata-rata 

umur adalah 31,48 tahun dengan standar deviasi 8,44 tahun. Dengan uji t perbedaan rata-rata 

0,17, dengan kata lain P value lebih besar dari α (0,05). Maka tidak ada hubungan yang 

bermakna antara umur petugas PMO terhadap tingkat kesembuhan penderita TB Paru. 

 

Pendidikan Petugas PMO dengan Tigkat Kesembuhan Penderita TB Paru 
  
Tabel 5.9 Hubungan Pendidikan Terhadap Tingkat Kesembuhan Penderita TB Paru Di 

Puskesmas Nyalindung Tahun 2010 

 

No Pendidikan 
Tingkat Kesembuhan  

Total P – Value 
Sembuh  Tidak Sembuh 

N % N % N % 

0,037 
1. Rendah  13 39,4% 20 60,6% 33 100% 
2. Tinggi  12 70,6% 5 29,4% 17 100% 

Total 25 50% 25 50% 50 100% 

 

     Pada Tabel 5.9 dapat diketahui bahwa petugas PMO yang berpendidikan rendah dengan 

tingkat kesembuhan terhadap penderita yang dinyatakan sembuh sebanyak 13 orang (39,4%) 

dan yang dinyatakan tidak sembuh sebanyak 20 orang (60,6%). Sedangkan petugas PMO 

berpendidikan tinggi dengan tingkat kesembuhan terhadap penderita yang dinyatakan sembuh 

sebanyak 12 orang (70,6%) dan yang dinyatakan tidak sembuh sebanyak 5 orang (29,4%), 

dengan kata lain P value (0,037) lebih kecil dari α (0,05). Maka ada hubungan yang bermakna 

antara pendidikan petugas  PMO terhadap tingkat kesembuhan penderita TB paru. 

 

Jenis Kelamin Petugas PMO dengan Tingkat Kesembuhan Penderita TB Paru 

 
Tabel 5.10 Hubungan Jenis Kelamin Terhadap Tingkat Kesembuhan Penderita TB Paru Di 

Puskesmas Nyalindung Tahun 2010 

 

No Jenis Kelamin 
Tingkat kesembuhan  

Total P – Value 
Sembuh  Tidak Sembuh 

N % N % N % 

0,037 
1. Laki-laki 5 29,4% 12 70,6% 17 100% 
2. Perempuan  20 60,6% 13 39,4% 33 100% 

Total 25 50% 25 50% 50 100% 

 
     Pada Tabel 5.10 dapat diketahui bahwa petugas PMO yang berjenis kelamin laki-laki 

dengan tingkat kesembuhan terhadap penderita yang dinyatakan sembuh sebanyak 5 orang 

(29,4%) dan yang dinyatakan tidak sembuh sebanyak 12 orang (70,6%). Sedangkan petugas 

PMO yang berjenis kelamin perempuan dengan tingkat kesembuhan terhadap penderita yang 

dinyatakan sembuh sebanyak 20 orang (60,6%) dan yang dinyatakan tidak sembuh sebanyak 

13 orang (39,4%), dengan kata lain P value (0,037) lebih kecil dari α (0,05). Maka ada 

hubungan yang bermakna antara jenis kelamin petugas  PMO terhadap tingkat kesembuhan 

penderita TB paru. 
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Status Perkawinaan Petugas PMO dengan Tingkat Kesembuhan Penderita TB Paru  

 
Tabel 5.11 Hubungan Status Perkawinan Terhadap Tingkat Kesembuhan Penderita TB Paru Di 

Puskesmas Nyalindung Tahun 2010 

 

No 
Status 

Perkawinan 

Tingkat kesembuhan  
Total P – Value 

Sembuh 
Tidak 

Sembuh 
N % N % N % 

0,024 
1. Kawin 22 59,5% 15 40,5% 37 100% 
2. Belum Kawin  3 23,1% 10 76,9% 13 100% 

Total 25 50% 25 50% 50 100% 

 
     Pada Tabel 5.11 dapat diketahui bahwa petugas PMO berstatus kawin dengan tingkat 

kesembuhan terhadap penderita yang dinyatakan sembuh sebanyak 22 orang (59,5%) dan 

yang dinyatakan tidak sembuh sebanyak 15 orang (40,5%). Sedangkan petugas PMO 

berstatus belum kawin dengan tingkat kesembuhan terhadap penderita yang dinyatakan 

sembuh sebanyak 3 orang (23,1%) dan yang dinyatakan tidak sembuh sebanyak 10 orang 

(76,9%), dengan kata lain P value (0,024) lebih kecil dari α. Maka ada hubungan yang 

bermakna antara status perkawinan  petugas  PMO terhadap tingkat kesembuhan penderita TB 

paru. 

 

Status Sosial Petugas PMO dengan Tingkat Kesembuhan Penderita TB Paru 

 
Tabel 5.12 Hubungan Status Sosial Petugas PMO Terhadap Tingkat Kesembuhan Penderita TB 

Paru Di Puskesmas Nyalindung Tahun 2010 

 

No Status Sosial 
Tingkat kesembuhan  

Total P – Value 
Sembuh Tidak Sembuh  

N % N % N % 

0,000 
1. Kurang  15 37,5% 25 62,5% 40 100% 
2. Baik  10 100% 0 0 10 100% 

Total 25 50% 25 50% 50 100% 
 

     Pada Tabel 5.12 dapat diketahui bahwa petugas PMO yang berstatus sosial kurang dengan 

tingkat kesembuhan terhadap penderita yang dinyatakan sembuh sebanyak 15 orang (37,5%) 

dan yang dinyatakan tidak sembuh sebanyak 25 orang (62,5%). Sedangkan petugas PMO 

yang berstatus sosial baik dengan tingkat kesembuhan terhadap penderita yang dinyatakan 

tidak sembuh sebanyak 10 orang (100%), dengan kata lain P value (0,000) lebih kecil dari α 

(0,05). Maka ada hubungan yang bermakna antara status sosial  petugas  PMO terhadap 

tingkat kesembuhan penderita TB paru. 
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Status Ekonomi Petugas PMO dengan Tingkat Kesembuhan Penderita TB Paru 

 
Tabel 5.13 Hubungan Status Ekonomi Petugas PMO Terhadap Tingkat Kesembuhan Penderita Di 

Puskesmas Nyalindung Tahun 2010 

 

No Status Ekonomi  

Tingkat kesembuhan  
Total P – Value 

Sembuh 
Tidak 

Sembuh  
N % N % N % 

0,023 
1. Lebih  15 68,2% 7 31,8% 22 100% 
2. Kurang  10 35,7% 18 50,0% 28 100% 

Total 25 50% 25 50% 50 100% 

 

     Pada Tabel 5.13 dapat diketahui bahwa petugas PMO yang berstatus ekonomi lebih 

dengan tingkat kesembuhan terhadap penderita yang dinyatakan sembuh sebanyak 15 orang 

(68,2%) dan yang dinyatakan tidak sembuh sebanyak 7 orang (31,8%). Sedangkan petugas 

PMO yang berstatus ekomoni kurang dengan tingkat kesembuhan terhadap penderita yang 

dinyatakan sembuh sebanyak 10 orang (35,7%) dan yang dinyatakan tidak sembuh sebanyak 

18 orang (50,0%), dengan kata lain P value (0,023) lebih kecil dari α (0,05). Maka ada 

hubungan yang bermakna antara status ekonomi  petugas  PMO terhadap tingkat kesembuhan 

penderita TB paru. 

 

PEMBAHASAN 

Umur Petugas PMO dengan Tingkat Kesembuhan Penderita TB Paru 
     Umur adalah hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan (kamus besar bahasa 

Indonesia, 1995). Hurlock, 1998 menyebutkan bahwa semakin cukup umur, tingkat 

kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi 

kepercayaan masyarakat, seorang yang lebih dewasa akan lebih dipercaya dari orang yang 

belum cukup tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan 

jiwanya. (http://www.medicastore.com/TB Paru). 

     Berdasarkan hasil uji statistik dari data yang ada, dinyatakan tidak ada hubungan antara 

umur petugas PMO terhadap tingkat kesembuhan penderita TB Paru di Puskesmas 

Nyalindung Tahun 2010. 

     Hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nana (2006) 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara umur petugas PMO terhadap tingkat 

kesembuhan penderita TB Paru di Puskesmas Cibolang Tahun 2006. 

     Berdasarkan penelitian dan beberapa teori yang ada dapat dijelaskan bahwa antara faktor 

umur petugas PMO terhadap tingkat kesembuhan penderita TB Paru di wilayah Puskesmas 

Nyalindung Tahun 2010 adalah sebagian besar petugas PMO belum cukup matang atau 

dewasa untuk melakukan pengawasan terhadap penderita TB Paru.  

 

Pendidikan Petugas PMO dengan Tingkat Kesembuhan Penderita TB Paru 
      Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata tingkah laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia malalui upaya pengajaran dan 

pelatihan yang terdapat jenjangnya. (kamus besar bahasa Indonesia, 1995 : 232). 

     Notoatmodjo, 2003 menyebutkan bahwa konsep dasar pendidikan adalah satu proses 

belajar yang berarti di dalam pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau 

perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik, dan lebih matang pada individu, kelompok 

dan masyarakat.
4
 Menurut Kuntjoroningrat, 1997 hal ini terjadi pada ibu dengan pendidikan 

lebih tinggi, mereka lebih mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula 



[JURNAL KESEHATAN] Volume 2 Nomor 2 Desember 2011 

 

200 

 

pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat 

perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan. 

     Tingkat pendidikan seseorang dapat mendukung atau mempengaruhi tingkat pengetahuan 

seseorang dan taraf pendidikan rendah selalu bergandengan dengan informasi dan 

pengetahuan yang terbatas. Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi pula 

pemahaman seseorang terhadap informasi yang didapat dan pengetahuannya semakin tinggi 

(Adrial, 1995). 

     Berdasarkan hasil uji statistik dari data yang ada, dinyatakan ada hubungan antara 

pendidikan petugas PMO terhadap tingkat kesembuhan penderita TB Paru di Puskesmas 

Nyalindung Tahun 2010. 

     Berdasarkan penelitian dan beberapa teori yang ada dapat dijelaskan bahwa faktor 

pendidikan petugas PMO terhadap tingkat kesembuhan penderita TB Paru di wilayah 

Puskesmas Nyalindung Tahun 2010 adalah sebagian besar berpendidikan tinggi sehingga 

petugas mempunyai cukup pengetahuan mengenai apa itu TB Paru dan langkah apa saja yang 

harus dilakukan dalam proses pengawasan terhadap penderita TB Paru. 

 

Jenis Kelamin Petugas PMO dengan Tingkat Kesembuhan Penderita TB Paru 
     Jenis kelamin terbagi kedalam dua golongan yaitu laki-laki dan perempuan, itu merupakan 

hal yang alamiah yang terjadi. Dimana perempuan biasanya mempunyai perasaan yang halus 

perasaan keibuan sedangkan laki-laki berbeda dengan perempuan karena mereka lebih 

mengendalikan segala sesuatu bukan dengan perasaan.
5
 

     Berdasarkan hasil uji statistik dari data yang ada, dinyatakan ada hubungan antara jenis 

kelamin petugas PMO terhadap tingkat kesembuhan penderita TB Paru di Puskesmas 

Nyalindung Tahun 2010. 

     Berdasarkan penelitian dan beberapa teori yang ada dapat dijelaskan bahwa antara faktor 

jenis kelamin petugas PMO terhadap tingkat kesembuhan penderita TB Paru di Puskesmas 

Nyalindung Tahun 2010 adalah sebagian besar petugas PMO berjenis kelamin perempuan, 

karena identik lebih memakai perasaan dan bersabar dalam melakukan pengawasan terhadap 

penderita TB Paru. 

 

Status Perkawinaan Petugas PMO dengan Tingkat Kesembuhan Penderita TB Paru  
     Status perkawinan merupakan hubungan dua orang atau lebih yang dihubungkan dengan 

ikatan secara sah baik oleh agama maupun oleh negara. Sehingga mereka dalam hubungan 

dengan masyarakat setelah disatukan dalam ikatan perkawinan disebutkan bahwa hubungan 

perasaan ini merupakan hubungan suami istri.
5
 

     Berdasarkan hasil uji statistik dari data yang ada, dinyatakan ada hubungan antara status 

perkawinan petugas PMO terhadap tingkat kesembuhan penderita TB Paru di Puskesmas 

Nyalindung Kabupaten Sukabumi Tahun 2010. 

     Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa teori yang ada dapat dijelaskan bahwa antara 

faktor status perkawinan petugas PMO terhadap tingkat kesembuhan penderita TB Paru di 

Puskesmas Nyalindung Tahun 2010. adalah sebagian besar sudah berstatus kawin, sehingga 

bisa lebih intensif dan bisa lebih terbuka. 

 

Status Sosial Petugas PMO dengan Tingkat Kesembuhan Penderita TB Paru 
     Status sosial disini merupakan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dan terjadi 

hubungan interaksi sehingga akan tercipta hubungan yang baik dan harmonis antar 

masyarakat yang satu dengan yang lainnya.
5
 

     Status sosial juga merupakan factor penunjang dalam pencapaian tingkat kesembuhan 

penderita TB Paru. Karena sebagai petugas PMO biasanya seseorang yang dapat dipercaya 

dan mempunyai hubungan baik dengan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Karena 
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apabila seorang petugas PMO adalah seorang yang tidak mempunyai hubungan baik dan tidak 

dapat dipercaya, maka penderita TB Paru nantinya merasa tidak percaya dengan informasi 

yang diberikan. Begitupun sebaliknya, apabila petugas PMO orang yang dapat dipercaya dan 

mempunyai hubungan baik dengan masyarakat lainya. Secara otomatis nantinya penderita TB 

Paru juga akan mempercayai nasehat untuk meminum obat secara teratur.
5
 

     Berdasarkan hasil uji statistik dari data yang ada, dinyatakan ada hubungan antara status 

sosial petugas PMO terhadap tingkat kesembuhan penderita TB Paru di Puskesmas 

Nyalindung Tahun 2010. 

     Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa teori diatas dapat dijelaskan bahwa antara faktor 

status sosial petugas PMO terhadap tingkat kesembuhan penderita TB Paru di Puskesmas 

Nyalindung adalah sebagian besar berstatus baik sehingga penderita TB Paru percaya dan 

nyaman dengan informasikan yang diberikan. 

 

Status Ekonomi Petugas PMO dengan Tingkat Kesembuhan Penderita TB Paru 
     Status ekonomi merupakan jumlah penghasilan yang didapatkan suami ataupun istri dalam 

hitungan perhari maupun perbulan yang dihasilkan untuk mencukupi kebutuhan baik individu 

maupun keluarga.
5
 

     Status ekonomi merupakan salah satu karakteristik dari petugas PMO, dimana apabila 

seseorang petugas PMO yang mempunyai penghasilan lebih kecil dari pengeluaran, maka jika 

menjadi petugas PMO tidak akan secara optimal. Karena petugas PMO harus mencari 

penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi keluarga, sehingga dalam 

mengawasi penderita TB Paru dalam meminum obat tidak akan secara teratur dan benar. 

Tetapi sebaliknya, apabila status ekonominya terpenuhi dengan baik. Maka tingkat 

kesembuhan penderita TB Paru akan lebih cepat. Kebutuhan ekonomi akan tercapai paling 

tidak harus di sesuaikan dengan standar UMR yang ada diwilayah tersebut.
5
 

     Berdasarkan hasil uji statistik dari data yang ada, dinyatakan ada hubungan antara status 

ekonomi petugas PMO terhadap tingkat kesembuhan penderita TB Paru di Puskesmas 

Nyalindung Tahun 2010. 

     Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa teori yang ada dapat dijelaskan bahwa antara 

faktor status ekonomi petugas PMO terhadap tingkat kesembuhan penderita TB Paru adalah 

sebagian besar petugas PMO berstatus ekonomi lebih jadi bisa lebih intensif dan fokus penuh 

dalam melakukan pengawasan terhadap penderita karena tidak harus mencari penghasilan 

tambahan. 

 

SIMPULAN  
     Berdasarkan hasil yang telah diuraikan dengan hasil pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1) Tidak Ada hubungan bermakna antara Umur Petugas PMO terhadap Tingkat 

Kesembuhan Penderita TB Paru, dengan P value (0,17) 

2) Ada hubungan bermakna antara Pendidikan Petugas PMO terhadap Tingkat Kesembuhan 

Penderita TB Paru, dengan P value (0,037) 

3) Ada hubungan bermakna antara Jenis Kelamin petugas PMO terhadap Tingkat 

Kesembuhan Penderita TB Paru, dengan P value (0,037) 

4) Ada hubungan bermakna antara Status Perkawinan Petugas PMO terhadap Tingkat 

Kesembuhan Penderita TB Paru, dengan P value (0,024) 

5) Ada hubungan bermakna antara Status Social Petugas PMO terhadap Tingkat 

Kesembuhan Penderita TB Paru, dengan P value (0,000) 

6) Ada hubungan bermakna antara Status Ekonomi Petugas PMO terhadap Tingkat 

Kesembuhan Penderita TB Paru, dengan P value (0,023) 

 



[JURNAL KESEHATAN] Volume 2 Nomor 2 Desember 2011 

 

202 

 

SARAN 

1) Bagi Dinas Kesehatan  

a. Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan petugas PMO sehingga 

akan memperoleh petugas yang berkualitas dan berkuantitas yang baik. 

b. Meningkatkan monitoring untuk evaluasi terhadap program meningkatkan 

kesembuhan penderita dilihat dari motivasi petugas terhadap masalah TB Paru, 

tanggung jawab petugas dalam menyelesaikan masalah penanganan tersebut, dan juga 

sumber daya petugas PMO dalam hal. Kemampuan seseorang petugas untuk 

mengawasi, mengingatkan dan lain sebagainya. 

c. Meningkatkan pembinaan khususnya yang berkaitan dengan masalah penanganan 

penderita TB Paru. 

d. Meningkatkan alokasi dana atau anggaran intensif petugs PMO untuk program 

peningkatan angka kesembuhan penderita TB Paru. 

2) Bagi Puskesmas  
a. Adanya pengawasan yang intensif kepada para petugas PMO. 

b. Adanya bimbingan yang lebih mengarahkan kepada para petugas PMO. 

c. Seandainya ada pemilihan untuk petugas PMO, sebaiknya untuk memilih yang 

berstatus sosial baik, berstatus ekonomi lebih dan bersatatus pendidikan tinggi. 

3) Bagi Petugas PMO  
Adanya komitmen dari petugas PMO untuk mengadakan pengawasan yang benar terhadap 

penderaita TB Paru. 
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ABSTRAK 
Air merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Air merupakan salah satu 

media dari berbagai macam penularan penyakit, terutama penyakit diare. Untuk menghindari masuknya bibit 

penyakit melalui air ke dalam tubuh, maka pengolahan air baik berasal dari sumber, jaringan transmisi atau 

distribusi mutlak diperlukan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/ MENKES/ 

PER/IV/2010 tentang persyaratan air minum, bahwa air minum harus memenuhi persyaratan fisika, 

mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif. Persyaratan air minum secara Mikrobiologi dikatakan baik apabila air 

minum yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga memiliki kandungan bakteri coliform 0/100 ml sampel 

air. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan desain Cross sectional. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan checklist dan wawancara kepada pengelola depot air minum serta hasil pemeriksaan laboratorium 

sampel air minum triwulan III tahun 2010 secara mikrobiologi. Populasi dalam penelitian ini adalah hasil 

pemeriksaan sampel air laboratorium triwulan III tahun 2010 sebanyak 224 sampel air, sedangkan besarnya 

sampel penelitian sebanyak 55 sampel yang diambil melalui rumus besar sampel dengan menggunakan simple 

random sampling. Data dianalisis secara univariabel dan bivariabel menggunakan uji Chi square (α = 0,05 dan 

df = 1). Dari hasil uji statistik didapatkan bahwa lokasi kegiatan (p = 0,000) dan alat produksi (p = 0,009) 

mempunyai hubungan dengan kualitas mikrobiologi sedangkan bangunan (p = 0,889) dan sumber air baku (p = 

0,883) tidak mempunyai hubungan dengan kualitas mikrobiologi. Sehubungan dengan hasil penelitian ini 

diharapkan adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus dari Dinas kesehatan maupun puskesmas 

setempat kepada pengelola depot terutama untuk persyaratan teknis depot serta penelitian lanjutan dengan 

memakai desain kasus kontrol dengan mencoba variabel bebas yang lain. 

Kata kunci : DAM, MS, TMS, Kualitas Mikrobiologi 

 

ABSTRACT  
Water is a major tool for improving community health status. Water is one of the media from a variety of 

transmission of diseases, particularly diarrheal diseases. To avoid the entry of germs into the body through the 

water, the water treatment either from a source, transmission or distribution network is absolutely necessary. 

According to the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 

492/MENKES/PER/IV/2010 concerning the drinking water requirements, that drinking water must meet the 

physical, microbiological, chemical and radioactive. Microbiology of drinking water requirements are said to be 

good if drinking water used for domestic purposes contain coliform bacteria 0 / 100 ml water sample. The study 

was a descriptive analytic cross sectional design. This research was conducted using a checklist and interview 

the managers of drinking water depots and the results of laboratory examination of water samples of the third 

quarter of 2010 in microbiology. The population in this study is the result of laboratory examination of water 

samples the third quarter of 2010 as many as 224 water samples, while the sample size by 55 samples taken 

through a sample size formula using simple random sampling. Data were analyzed using univariate and bivariate 

chi square test (α = 0.05 and df = 1). From the statistical test showed that the location of activity (p = 0.000) and 

the means of production (p = 0,009) had some relation to microbiological quality while building (p = 0.889) and 

raw water sources (p = 0.883) had no relationship with microbiological quality. In connection with the expected 

results of this study supervision and constant guidance from the Department of Health and local health centers to 

manage depot depot mainly to the technical requirements and continued research using the case control design to 

try another independent variable.  

Keywords : DAM, MS, TMS, Quality Microbiology 
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PENDAHULUAN 
     Dalam peraturan perundang-undangan nomor 16 tahun 2005 tentang Sistem Pengelolaan 

Air Minum (SPAM), dijelaskan bahwa istilah air bersih tidak digunakan lagi dan digantikan 

dengan istilah air minum. Beberapa jenis air minum, antara lain: air kemasan, air yang 

didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga, air yang didistribusikan melalui 

tangki air dan air yang digunakan untuk bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada 

masyarakat, dimana harus memenuhi syarat kualitas air minum.
1
 

     Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan air minum, pada pasal 3 ayat 1 dikatakan 

bahwa air minum harus memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif. 

Persyaratan air minum secara mikrobiologi dikatakan baik apabila air minum yang 

dipergunakan untuk keperluan rumah tangga memiliki kandungan bakteri coliform 0/100 ml 

sampel air.
2 

     Dengan kemajuan teknologi, maka masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum 

dalam bentuk kemasan karena selain praktis air minum ini dianggap lebih hygienis. Produksi 

air minum dalam kemasan biasanya dilakukan industri besar dengan melalui proses secara 

otomatis dan disertai dengan pengujian kualitas mikrobiologi yang telah memenuhi syarat, 

akan tetapi lama kelamaan masyarakat merasakan air minum dalam kemasan semakin mahal. 

Saat ini masyarakat mulai beralih pada air minum yang berasal dari depot isi ulang, 

dikarenakan air minum isi ulang harganya lebih murah dibanding air minum kemasan. 

Banyak masyarakat yang masih meragukan kualitas air minum isi ulang tersebut karena 

belum ada informasi yang lebih jelas baik dari segi proses pengolahan depot air minum, 

perizinan maupun peraturan kelaikan air minum isi ulang dan pengawasan terhadap depot 

tersebut.
3 

     Pertambahan depot air minum per tahun dan hasil pemeriksaan sampel air minum secara 

mikrobiologi dari depot air minum di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada grafik berikut 

ini, yaitu :  

 

 
 

 

Gambar 1.1. 

 

 

Hasil Pemeriksaan sampel air secara Mikrobiologi  

Per tahun di Kabupaten Majalengka mulai Tahun 

2003 sampai dengan triwulan III tahun 2010 

 

     Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa hasil pemeriksaan sampel secara mikrobiologi 

baik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat menunjukan fluktuasi naik turun. 
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s.d TW 

III 2010
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Empat tahun terakhir  pada tahun 2007 sampai triwulan III tahun 2010 hasil pemeriksaan 

sampel secara mikrobiologi yang memenuhi syarat mengalami penurunan, diantaranya pada 

tahun 2007 MS nya sebesar 80%, tahun 2008 MS nya sebesar 67,29%, tahun 2009 MS nya 

sebesar 69,97% dan sampai dengan triwulan III tahun 2010 MS nya sebesar 74,08 %.
5, 6

 

     Adapun hasil pemeriksaan sampel air dari DAM pada tahun 2010 secara mikrobiologi 

pada triwulan I (Januari–Maret) yang MS sebanyak 163 DAM (71,81%) yang TMS sebanyak 

64 DAM (28,19%), triwulan II (April – Juni) yang MS sebanyak 156 DAM (70,59%) yang 

TMS sebanyak 65 DAM (29,41%), triwulan III (Juli – September) yang MS sebanyak 187 

DAM (79,57%) yang TMS sebanyak 48 DAM (20,43%).
4,7

 

     Keberadaan bakteri e.coli pada air minum isi ulang dan adanya kontaminasi bahan kimia 

pada depot air minum isi ulang diakibatkan karena pencemaran air baku, lemahnya sistem 

filtrasi dan sistem transportasi untuk mengangkut air dari sumber menuju depot, disisi lain 

akibat dari perilaku dan pengetahuan pedagang dalam mengemas air minum serta keadaan 

hygiene sanitasi tempat bangunan dan proses pengolahan kurang memenuhi syarat kesehatan.
8
 

     Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kualitas mikrobiologi air minum pada depot air minum di Kabupaten 

Majalengka periode triwulan III tahun 2010. 

 

METODE PENELITIAN 

     Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory research), 

yaitu menjelaskan hubungan kausal secara deskriptif dan analitik, dan metode yang digunakan 

adalah metode survei dengan pendekatan Cross sectional.
11

 

     Populasi pada penelitian ini adalah semua sampel air dari depot air minum di Kabupaten 

Majalengka pada pemeriksaan sampel periode triwulan III (bulan Juli – September) tahun 

2010 yaitu sebanyak 224 sampel air. 

     Sampel pada penelitian ini adalah sebagian hasil pemeriksaan sampel air pada depot air 

minum di Kabupaten Majalengka periode Triwulan III Tahun 2010. Berdasarkan rumus, maka 

besarnya sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 55 DAMIU.
13

 

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan cara pengambilan sampel secara acak sederhana 

(simple random sampling).
12

 

     Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis univariabel adalah analisis untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan varibel bebas dan variabel terikat berdasarkan jumlah 

dan persentase. Analisis bivariat bertujuan untuk melihat hubungan antara dua variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Uji yang dipakai adalah uji Chi square dengan batas 

kemaknaan α = 0,05 dan derajat kebebasan df = 1.
14

 

 

HASIL PENELITIAN 
Distribusi Frekuensi Persyaratan Teknis Depot Air Minum 

 
Tabel 5.1  Distribusi DAM berdasarkan Lokasi Kegiatan, Bangunan Depot,  Sumber Air Baku, Alat  

    Produksi Depot Di Kabupaten Majalengka Periode Triwulan III Tahun 2010 

 
No  

Variabel 

TMS MS 

N % N % 

1 Lokasi Kegiatan 28 50,9 27 49,1 

2 Bangunan Depot 14 25,5 41 74,5 

3 Sumber Air Baku 7 12,7 48 87,3 

4 Alat Produksi Depot 27 49,1 28 50,9 

 

     Dari tabel 5.1. di atas terlihat bahwa setengah dari Depot Air Minum dengan lokasi 

kegiatan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 28 depot air minum (50,9%) dan kurang dari 
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setengah depot air minum berada di lokasi kegiatan yang memenuhi syarat yaitu sebanyak 

27 depot air minum (49,1%). Sebagian kecil depot air minum dengan bangunan depot yang 

tidak memenuhi syarat sebanyak 14 depot air minum (25,5%) sedangkan lebih dari setengah 

depot air minum merupakan bangunan depot yang memenuhi syarat yaitu sebanyak 41 depot 

air minum (74,5%). Sebagian kecil depot air minum dengan sumber air baku yang tidak 

memenuhi syarat sebanyak 7 depot air minum (12,7%) sedangkan sebagian besar depot air 

minum menggunakan sumber air baku yang memenuhi syarat yaitu sebanyak 48 depot air 

minum (87,3%). Kurang dari setengah DAM menggunakan alat produksi yang tidak 

memenuhi syarat sebanyak 27 DAM (49,1%) sedangkan lebih dari setengah DAM 

menggunakan alat produksi depot yang memenuhi syarat yaitu sebanyak 28 DAM (50,9%). 

 

Hubungan Antara Faktor-faktor Persyaratan Teknis DAM dengan Kualitas 

Mikrobiologi Air Minum 
1. Hubungan antara lokasi kegiatan dengan kualitas mikrobiologi 

 
Tabel 5.2. Hubungan Antara Lokasi Kegiatan Dengan Kualitas Mikrobiologi Air Minum 

Pada Depot Air Minum Di Kabupaten Majalengka Periode Triwulan III Tahun 

2010 
 

No. Lokasi Kegiatan 

Kualitas Mikrobiologi 
Jumlah 

P value T.M.S M.S 

n % n % n % 

1. 

2. 

TMS 

MS 

13 

0 

46,4 

0 

15 

27 

53,6 

100 

28 

27 

100 

100 

 

0,000 

 Jumlah 13 23,6 42 76,4 55 100  

 

Berdasarkan Tabel 5.2 dari hasil uji statistik Chi square dengan nilai p = 0,000 

(nilai p < 0,05), maka H0 ditolak artinya ada hubungan antara lokasi kegiatan dengan 

kualitas mikrobiologi di Kabupaten Majalengka periode triwulan III tahun 2010. 

 

2. Hubungan antara  bangunan depot dengan kualitas mikrobiologi 

 

Tabel 5.3. Hubungan Antara Bangunan Depot Dengan Kualitas Mikrobiologi Air Minum Pada 

Depot Air Minum Di Kabupaten Majalengka Periode Triwulan III Tahun 

2010 

 

No. Bangunan DAM 

Kualitas Mikrobiologi 
Jumlah 

P value T.M.S M.S 

n % n % n % 

1. 

2. 

TMS 

MS 

4 

9 

28,6 

22,0 

10 

32 

71,4 

78,0 

14 

41 

100 

100 

 

0,889 

 Jumlah 13 23,6 42 76,4 55 100  

 

Dari tabel 5.3. dari hasil uji statistik Chi square diperoleh nilai p = 0,889 (nilai 

p > 0,05) maka H0 diterima artinya tidak ada hubungan antara bangunan depot 

dengan kualitas mikrobiologi di Kabupaten Majalengka periode triwulan III tahun 

2010. 
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3. Hubungan antara  sumber air baku dengan kualitas mikrobiologi 

4.  

 

Tabel 5.4. Hubungan Antara Sumber Air Baku Dengan Kualitas Mikrobiologi 

Air Minum Pada Depot Air Minum Di Kabupaten Majalengka 

Periode Triwulan III Tahun 2010 

 

No. Sumber air baku 

Kualitas Mikrobiologi 
Jumlah 

P value T.M.S M.S 

n % n % n % 

1. 

2. 

TMS 

MS 

1 

12 

14,3 

25,0 

6 

36 

85,7 

75,0 

7 

48 

100 

100 

 

0,883 

 Jumlah 13 23,6 42 76,4 55 100  

 

Berdasarkan tabel 5.4 dari hasil uji statistik Chi square diperoleh nilai p = 

0,889 (nilai p > 0,05) maka H0 diterima artinya tidak ada hubungan antara sumber air 

baku dengan kualitas mikrobiologi di Kabupaten Majalengka periode triwulan III 

tahun 2010. 

 

5. Hubungan antara alat produksi dengan kualitas mikrobiologi 

Tabel 5.5. Hubungan Antara Alat Produksi Dengan Kualitas Mikrobiologi 

Air Minum Pada Depot Air Minum Di Kabupaten Majalengka 

Periode Triwulan III Tahun 2010 

 

No. Alat produksi 

Kualitas Mikrobiologi 
Jumlah 

P value T.M.S M.S 

n % n % n % 

1. 

2. 

TMS 

MS 

11 

2 

40,7 

7,1 

16 

26 

59,3 

92,9 

21 

34 

100 

100 

 

0,009 

 Jumlah 13 23,6 42 76,4 55 100  

 

Dari tabel 5.5. dari hasil uji statistik Chi square diperoleh nilai p = 0,009 (nilai 

p < 0,05) maka H0 ditolak artinya ada hubungan antara alat produksi dengan kualitas 

mikrobiologi di Kabupaten Majalengka periode triwulan III tahun 2010.  

 

PEMBAHASAN 

Hubungan antara Lokasi Kegiatan dengan Kualitas Mikrobiologi Air Minum 

     Berdasarkan hasil penelitian ditemukan sebagian besar lokasi kegiatan depot tidak 

memenuhi syarat disebabkan karena berada dekat dengan sumber pencemar seperti bengkel 

dimana pencemaran terjadi dari polusi asap knalpot, bau bensin, oli bekas atau cairan-cairan 

sisa aktifitas di bengkel yang dapat mempengaruhi kualitas air minum, lokasi di dalam pasar 

dimana pencemaran terjadi dari sampah-sampah pasar serta polusi-polusi kendaraan yang 

lalau lalang, lokasi depot berada di belakang selokan dengan kondisi air kotor, debu dan 

polusi-polusi lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas mikrobilogi air minum.  

     Menurut Pedoman Pengawasan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum persyaratan lokasi 

kegiatan depot itu harus jauh dari daerah tergenang air dan rawa, tempat pembuangan kotoran 

dan sampah, penumpukan barang-barang bekas atau bahan berbahaya dan beracun dan daerah 

lain yang diduga dapat menimbulkan pencemaran terhadap air minum, perusahaan lain yang 

menimbulkan pencemaran, seperti bengkel cat las, kapur, asbes dan sejenisnya serta harus 

jauh dari tempat pembuangan kotoran (tinja) umum, terminal bus, atau daerah padat 
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pencemaran lainnya. Harus ada pekarangan cukup luas untuk parkir kendaraan, permukaan 

rapat air dan cukup miring dan kebersihan terjaga bebas dari kegiatan lain.
9
 

Hubungan antara Bangunan dengan Kualitas Mikrobiologi Air Minum 
     Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persentase bangunan depot yang MS lebih 

banyak dibandingkan dengan bangunan depot yang TMS dan secara statistik menunjukkan 

tidak ada hubungan antara bangunan depot dengan kualitas mikrobiologi air minum. 

     Sebagian besar bangunan depot pada penelitian ini sudah memenuhi persyaratan sesuai 

dengan persyaratan teknis depot seperti bangunan depot sudah terpisah dengan bangunan lain, 

bangunan sudah representatif sehingga ruang-ruang dalam bangunan sudah menunjang untuk 

kegiatan depot air, persyaratan bangunan lain seperti lantai, dinding, langit-langit, atap 

bangunan, pintu dan jendela sudah memenuhi persyaratan baik dari konstruksi bangunan juga 

estetika bangunan, hal ini tidak terlepas dari peran serta petugas sanitarian puskesmas yang 

senantiasa memberikan penyuluhan setiap pengambilan dan pengiriman sampel juga peranan 

pengurus ASPADA di Kabupaten Majalengka yang selalu rutin mengadakan pertemuan untuk 

peningkatan pengetahuan para pemilik atau pengelola depot.
7
 

 

Hubungan antara Sumber Air Baku dengan Kualitas Mikrobiologi air minum 
     Dari hasil penelitian menunjukkan sebagian besar sumber air baku yang banyak digunakan 

responden adalah PDAM terutama untuk pengelola depot air minum yang konvensional yang 

sudah mendapat rekomendasi dari dinas kesehatan atau instansi yang berwenang sesuai 

dengan standar persyaratan yang telah ditentukan serta air baku yang digunakan diangkut 

menggunakan kendaraan angkutan yang sesuai dengan persyaratan. 
11

  

     Pada sistem ini melakulan pengolahan lebih banyak dengan menggunakan ozonisasi serta 

filterisasi yang dimaksudkan untuk menghasilkan air minum dengan kualitas yang baik 

biasanya menggunakan sumber air baku milik sendiri seperti air sumur gali atau sumur pompa 

dengan alasan selain biaya murah juga mudah mendapatkannya karena pada sistem ini lebih 

banyak air baku yang terbuang dari pada yang diproduksi dikarenakan terjadi 2 kali proses 

penyaringan dan desinfeksi. 

 

Hubungan antara alat produksi dengan kualitas mikrobiologi air minum 

     Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar depot menggunakan filter yang tidak 

berlisensi (ISO atau SNI) serta bahan wadah tabung filter tidak terbuat dari food grade 

stainless steel. sedangkan desinfeksi (Ultra violet atau Ozon) sebagian besar tidak selalu 

menyala (standby menyala) hanya pada saat beroperasi saja seharusnya desinfeksi standby 

dengan lampu indikator yang selalu menyala. 

     Alat produksi yang digunakan harus memiliki sertifikat SNI atau ISO. Dengan persyaratan 

filter antara lain terbuat dari bahan yang mudah pemeliharaannya, wadah tabung filter harus 

dari bahan food grade. Tandon air hasil filtrasi harus terlindung dari jamahan serangga dan 

tikus serta tidak menjadi tempat perindukan nyamuk (jentik) dan terbuat dari bahan yang tidak 

dapat melepaskan zat-zat beracun ke dalam air seperti food grade stainless steel dan wadah 

berlapis polycarbonate atau poly-vinyl-carbo. 

 

SIMPULAN 

1. Ada hubungan antara lokasi kegiatan dengan kualitas mikrobiologi air minum pada depot 

air minum di Kabupaten Majalengka periode triwulan III tahun 2010. 

2. Tidak ada hubungan antara bangunan depot dengan kualitas mikrobiologi air minum pada 

depot air minum di Kabupaten Majalengka periode triwulan III tahun 2010. 

3. Tidak ada hubungan antara sumber air baku depot dengan kualitas mikrobiologi air minum 

pada depot air minum di Kabupaten Majalengka periode triwulan III tahun 2010. 
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4. Ada hubungan antara alat produksi depot dengan kualitas mikrobiologi air minum pada 

depot air minum di Kabupaten Majalengka periode triwulan III tahun 2010. 

 

SARAN 
1. Bagi Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dan 

Sanitarian Puskesmas setempat 

1) Melaksanakan pengawasan terhadap semua Depot Air Minum tidak terkecuali sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2001. 

2) Melaksanakan bimbingan teknis dan penyuluhan yang terus menerus kepada 

pengelola depot terutama untuk persyaratan teknis depot. 

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka 

 Membuat Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan tentang pelaksanaan teknis 

operasional pengawasan hygiene sanitasi Depot Air Minum dan persyaratan teknis Depot 

Air Minum yang digunakan sebagai acuan atau pedoman oleh petugas sanitasi kabupaten 

dan puskesmas. 

3. Bagi Pengelola/ Pengusaha Depot Air Minum 

1) Alat produksi yang digunakan DAM seharusnya memiliki SNI atau ISO, juga bahan-

bahan yang digunakan seperti filter, mikro filter maupun tandon harus mempunyai 

lisensi dan menggunakan bahan yang tidak melepaskan zat-zat yang beracun seperti 

food grade stanless steel dan wadah berlapis polycarbonate atau poly-vinyl-

carbonate. Serta harus memperhatikan batas penggunaan bahan/ kadaluarsa alat 

produksi terutama filter,  mikro filter dan ultra violet/ ozon sebagai alat desinfeksi. 

2) Semua sampel air minum yang tidak memenuhi syarat harus diulang pemeriksaannya 

sampai hasilnya memenuhi syarat agar kesehatan dan keamanan konsumen terjamin. 
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ABSTRAK 
Kualitas pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit, merupakan suatu fenomena yang unik, sebab dimensi dan 

indikatornya dapat berbeda di antara orang-orang yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Konsepsi kepuasan 

pasien cenderung selaras dengan kepuasan konsep kepuasan yang dikembangkan oleh Wexley dan Yukl (2005), 

bahwa seseorang akan terpuaskan jika tidak ada selisih antara kondisi yang dibutuhkan dengan kondisi aktual. 

Oleh karena itu, tenaga keperawatan bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dalam 

meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan selama 24 jam secara 

berkesinambungan Untuk mendukung tercapainya pelayanan keperawatan yang optimal, perlu adanya tenaga 

keperawatan yang profesional dan dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan keperawatan berdasarkan 

kaidah-kaidah profesinya.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Diketahui gambaran kepuasan pasien terhadap 

pelayanan Kesehatan di IGD RS Wijaya Kusumah Kabupaten Kuningan Tahun 2011. Rancangan penelitian 

yang digunakan adalah metode deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien yang dirawat di IGD RS 

Wijaya Kusumah Kab. Kuningan dari bulan Januari tahun 2010 s/d Desember 2011 yaitu berjumlah 10.204 

pasien sebagai (N) populasi. Jumlah sampel sebanyak 67 responden. sampel diambil secara accidental. Waktu 

penelitian   dilaksanakan pada  tanggal 15 – 22 Juni 2011. 

Hasil penelitian didapatkan Sebagian besar responden mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap 

dimensi empati, keyakinan terhadap pelayanan kesehatan, kehandalan pelayanan, kemudahan pelayanan dan  

ketanggapan petugas (>50%). Sebagian besar mempunyai tingkat kepuasan yang tinggi (76,7%) terhadap 

pelayanan kesehatan di IGD RS Wijaya Kusumah Kabupaten Kuningan tahun 2011. 

Kata kunci : Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan   

  

ABSTRACT 

Quality of health care such as in hospitals, is a unique phenomenon, since the dimensions and indicators may 

differ among people involved in health care. Conception of patient satisfaction with satisfaction in harmony tend 

satisfaction concept developed by Wexley and Yukl (2005), that person would be satisfied if there is no 

difference between the conditions required by actual conditions. Therefore, the nursing staff responsible for 

providing optimal health services in improving and maintaining quality of health services provided for 24 hours 

continuously to support the achievement of optimal nursing services, the need for nursing personnel are 

professional and reliable in providing nursing care based on the principle rules of his profession, 

The purpose of this study is to Know overview of patient satisfaction on health care in IGD RS Wijaya Kusumah 

Kuningan in 2011. The study design used is descriptive method. The study population was all patients who were 

treated in IGD RS Wijaya Kusumah Kuningan from January of 2010 s / d in December 2011 which amounted to 

10 204 patients as (N) populations. The number of samples by 67 respondents. samples taken at accidental. Time 

study conducted on 15 to 22 June 2011. 

The results obtained majority of respondents have a high level of conformance to the dimensions of empathy, 

confidence in the health service, service reliability, ease of service and responsiveness of staff (> 50%). Most 

have a high level of satisfaction (76.7%) of health care in IGD RS Wijaya Kusuma Kuningan in 2011. 

 Key words: Patient Satisfaction Against Health Care 
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PENDAHULUAN 

     Konsepsi kepuasan pasien cenderung selaras dengan kepuasan konsep kepuasan yang 

dikembangkan oleh Wexley dan Yukl (2005), bahwa seseorang akan terpuaskan jika tidak ada 

selisih antara kondisi yang dibutuhkan dengan kondisi aktual. Semakin besar kekurangan 

dalam banyak hal penting yang dibutuhkan, maka semakin besar rasa ketidakpuasan. 

Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa determinan utama kepuasan pasien terhadap 

pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pemenuhan kebutuhan pasien, berupa pelayanan 

kesehatan dinilai bermutu  1 

     Tenaga keperawatan bertanggung jawab memberikan pelayanan keperawatan yang optimal 

dalam meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan 

selama 24 jam secara berkesinambungan.
2
 

     Kepuasan dapat dilihat dengan mengamati perbedaan yang dirasakan seseorang antara 

faktor yang seharusnya ada dengan kenyataan yang dihadapinya, dan desain penekanannya 

lebih kearah pertimbangan adil Wexley dan Yukl (2005). Hal yang sama juga dikemukan oleh 

Azwar (2003) yang menjelaskan bahwa kepuasan pasien merupakan hasil dari pengalaman 

yang telah membandingkan antara harapan dengan kenyataan yang didapatkan 
3
 

     Jumlah pasien yang datang di Instalasi Gawat Darurat RS Wijaya  dari bulan Januari 

sampai dengan Bulan Februari 2011 didapatkan sejumlah 320 orang dengan berbagai keluhan 

utama dan kasusnya. Hasil wawancara dengan 10 pasien di IGD pada tanggal 01 Maret 2011, 

didapatkan bahwa 6  dari responden menyatakan tenaga perawat di IGD cukup cepat dan 

tanggap terhadap keluhan pasien, dan 3 responden menyatakan sarana yang ada di IGD cukup 

lengkap 
4
. Walaupun prosentase dari jumlah pasien tersebut menunjukan sebagian besar 

mempunyai kepuasan terhadap hal-hal yang di tanyakan, namun masih terdapat beberapa 

pasien yang masih menyatakan kurang puas baik dari ketanggapan petugas maupun dari 

sarana yang ada. 

     Untuk itu peneliti ingin memberikan gambaran yang sebenarnya bagaimana tingkat 

kepuasan pasien terhadap pelayanan di IGD dalam bentuk penelitian yang berjudul “ Tingkat 

Kepuasan Pasien terhadap pelayanan Kesehatan di IGD RS Wijaya Kusumah Kabupaten 

Kuningan Tahun 2011. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti ingin mengetahui 

bagaimana  kepuasan pasien terhadap pelayanan Kesehatan di IGD RS Wijaya Kusumah 

Kabupaten Kuningan Tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah  diketahuinya gambaran 

kepuasan pasien terhadap pelayanan Kesehatan di IGD RS Wijaya Kusumah Kabupaten 

Kuningan Tahun 2011. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian 

yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskriptif  tentang suatu 

keadaan secara objektif 
5.
  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang dirawat di 

IGD RS Wijaya Kusumah Kab. Kuningan dari bulan Januari tahun 2010 s/d Desember 2011 

yaitu berjumlah 10.204 pasien sebagai (N) populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 

sejumlah klien yang mewakili populasi yang datang di IGD yaitu sebanyak 67 responden. 

sampel diambil secara accidental dengan kriteria sampelnya sebagai berikut : 

1. Setiap pasien yang datang ke IGD RS Wijaya Kusumah Kab. Kuningan 

2. Pasien bisa membaca dan menulis 

3. Pasien bersedia menjadi responden 
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Instrument  yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk kuesioner berupa 

pernyataan berjumlah 20 pernyataan, dimana Setiap item diukur dengan skala likerts. 1= 

Tidak puas    2= Kurang puas   3= Puas                    4= Sangat puas 

Instrumen yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang 

telah dipakai oleh Diana 
6 

dan sudah dilakukan uji coba, dimana hasil uji validitas tersebut 

menunjukan bahwa semua item dalam penelitiannya ini semuanya positif, dan item terendah 

yaitu item no. 18 yaitu positif 0,368  pada unsur/dimensi kemudahan dan item tertinggi no. 4 

yaitu positif  0,998 pada unsur/dimensi perhatian pelayanan. Item valid jika koefesien korelasi 

Rank-Spearmean antara skor item dengan skor totalnya positif 
(20) 

Sedangkan pada hasil uji 

realibilitas ∝ dengan teknik Alfa Cronbach instrumen ini dikatakan realibel karena memiliki 

nilai alfa > 0,6. 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hanya mengidentifikasi tingkat kepuasan pasien 

terhadap pelayanan kesehatan, maka analisis yang digunakan dengan mendeskripsikan tingkat 

kepuasan pasien. Analisa ini digunakan untuk menggambarkan besar dan distribusi kejadian 

yang berkaitan dengan variabel penelitian yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi 

dan persentase.  

Analisa diukur dengan menggunakan kuisioner yang berisi sejumlah pernyataan, setiap 

jawaban responden yang diprosentasikan dengan menggunakan rumus : 

 

         X 

P =           X 100 % 

         N 
 

Keterangan : 

P = Prosentase 

X = Jumlah jawaban responden 

N = Jumlah total jawaban tertinggi 

Penelitian ini dilaksanakan di IGD RS Wijaya Kusumah Kab. Kuningan Waktu 

penelitian   dilaksanakan pada  tanggal 15 – 22 Juni 2011. 

 
HASIL PENELITIAN  

Karakteristik responden berdasarkan  umur 
Berdasarkan hasil penelitian dari  60 responden berumur  rata-rata 40,7 tahun dengan yang 

tertua umur 80 tahun dan termuda 19 tahun. 

 

Karakteristik responden berdasarkan Jenis  kelamin 
Lebih dari setengah responden berjenis kelamin laki-laki (60%) dan sisanya berjenis kelamin 

perempuan. 

 

Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan  
Hasil penelitian ini juga hampir setengah dari responden mempunyai pendidikan SLTP 

(43,3%) 

 

Karakteristik responden berdasarkan Penghasilan   
Berdasarkian hasil penelitian menunjukkan penghasilan rata-rata tiap bulan sebagian besar 

lebih dari 1 juta rupiah (55,0%) 

 

Karakteristik responden berdasarkan Pekerjaan  responden.   

Pekerjaan responden yang terbanyak adalah sebagai pedagang (53,0%) dan yang paling 

sedikit adalah sebagai PNS (5,0%). 
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Tingkat Kepuasan Pasien Berdasarkan Dimensi Pelayanan Kesehatan 

Empati 

Dari 60 responden yang diteliti, diperoleh hasil penilaian setelah membandingkan harapan 

yang diinginkan dengan kenyataan yang diterima pasien terhadap unsur empati, sebagian 

besar mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi (61,7%). 

 

Keyakinan terhadap pelayanan kesehatan 
Dari 60 responden yang diteliti, diperoleh hasil penilaian setelah membandingkan harapan 

yang diinginkan dengan kenyataan yang diterima pasien  terhadap unsur keyakinan terhadap 

pelayanan kesehatan, sebagian besar mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi (83,3%). 

 

Kehandalan Pelayanan (Reliabilitas) 

Berdasarkan tabel 5.2 diatas, dari 75 responden yang diteliti, diperoleh hasil penilaian setelah 

membandingkan harapan yang diinginkan dengan kenyataan yang diterima pasien  terhadap 

unsur Kehandalan Pelayanan (Reliabilitas), sebagian besar mempunyai tingkat kesesuaian 

yang tinggi (76,7%). 

 

Keberwujudan pelayanan 
Dari 60 responden yang diteliti, diperoleh hasil penilaian setelah membandingkan harapan 

yang diinginkan dengan kenyataan yang diterima pasien terhadap unsur keberwujudan 

pelayanan, sebagian besar mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi (71,7%). 

 

Ketanggapan petugas (responsiveness) 
Dari  60 responden yang diteliti, diperoleh hasil penilaian setelah membandingkan harapan 

yang diinginkan dengan kenyataan yang diterima pasien  terhadap unsur ketanggapan petugas 

(responsiveness), sebagian besar mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi (71,7%). 
 

Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan 

Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan dapat dilihat pada tabel 1 dibawah 

ini : 
Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Kepuasan Pasien di IGD RS Wijaya Kusumah Kabupaten Kuningan 
( n = 60) 

No Variabel Kepuasan Pasien Frekuensi Prosentase (%) 

 
1. 
2. 
 

 
Tinggi  
Rendah 

 
46 
14 

 
76,7 
23,3 

Total 60 100 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan bahwa dari 60 responden sebagian besar 

mempunyai tingkat kepuasan yang tinggi (76,7%) terhadap pelayanan kesehatan di IGD RS 

Wijaya Kusumah Kabupaten Kuningan tahun 2011. 

 

PEMBAHASAN 
     Pembahasan hasil penelitian tentang kepuasan pasien  terhadap kualitas pelayanan 

keperawatan di IGD RS Wijaya Kusumah Kabupaten Kuningan dilakukan dengan analisis 
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kesesuaian dan diuraikan berdasarkan unsur pelayanan kesehatan selengkapnya sebagai 

berikut : 

 

Empati 
     Hasil penelitian menujukkan bahwa setelah responden membandingkan harapan yang 

diinginkan dengan kenyataan yang diterima pasien  terhadap unsur empati, sebagian besar 

mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi (61,7%). hal ini juga selaras dengan pendapat 

Azwar 
2
 yang menjelaskan bahwa kepuasan dapat diukur melalui hubungan petugas dengan 

pasiennya. 

     Penilaian pasien terhadap kepedulian/perhatian dan ketulusan petugas terhadap pasien baik 

saat diminta maupun tidak diminta yang meliputi kesigapan, kesediaan untuk memberi 

pelayanan, setelah membandingkan harapan yang diinginkan dengan kenyataan pengalaman 

yang dialami pasien . Pelaksanaan pemberian perhatian akan menciptakan interaksi yang baik 

antara petugas kesehatan dengan pasien. Empati petugas kesehatan dapat dimulai dari pertama 

pasien  kontak ketika pertama masuk ruang perawatan. 

     Unsur empati tersebut meliputi tanggap pada keadaan pasien walaupun diminta dan tidak 

diminta. Ketanggapan perawat dalam hal ini menjadi penentu baik buruknya pelayanan 

keperawatan, dan ketanggapan ini sangat sensitif, karena apabila adanya keluhan dan tidak 

segera ditanggapi, maka rasa tidak puas terhadap pelayanan keperawatan akan permanen dan 

tidak dapat diubah lagi 
7
. selain itu petugas selalu bersedia membantu menyelesaikan masalah 

yang tidak saja mengerti tentang perkembangan penyakit pasien pada saat menjalankan 

tugasnya, petugas senantiasa ramah dan sopan serta murah senyum.  

 

Keyakinan terhadap pelayanan kesehatan 
     Hasil penelitian menujukkan bahwa setelah responden membandingkan harapan yang 

diinginkan dengan kenyataan yang diterima pasien  terhadap unsur keyakinan terhadap 

pelayanan kesehatan, sebagian besar mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi (83,3%). 

     Hal ini juga sesuai dengan pendapat Ilyas
  
 yang menyatakan bahwa Komunikasi yang jelas 

akan meningkatkan hubungan yang harmonis dengan klien, dan hal ini harus sesuai dengan 

keahlian/disiplin ilmu yang dikuasi petugas dengan baik sehingga tidak terjadi kerancuan 

informasi yang disampikan oleh masing-masing petugas kesehatan. 

     Pelaksanaan komunikasi petugas dengan klien dan dalam pemberian informasi pada klien 

yang meliputi kejelasan dan kemudahan bahasa/informasi perawat/petugas, serta keramahan / 

kesopanan dan percaya diri perawat/petugas kesehatan yang dilakukan saat perawat 

berinteraksi dengan klien. Komunikasi juga membutuhkan keramahan. Keramahan adalah 

proses dan klien menginginkan hasil dari keramahan tersebut yaitu dengan tercukupinya 

kebutuhan klien selama dalam perawatan. Pada saat melakukan tindakan dan saat bertugas, 

perawat senantiasa ramah dan murah senyum, dalam hal ini nampak bahwa perawat telah 

melakukan tugasnya untuk memenuhi harapan klien, karena telah melakukan pelayanan 

keperawatan dengan ramah dan dengan senyuman, hal ini sesuai dengan kiat keperawatan 

yaitu nursing is laughing berarti perawat meyakini bahwa senyum merupakan suatu kiat 

dalam asuhan keperawatan untuk meningkatkan rasa nyaman klien. Ungkapan senyum dan 

keramahan yang tulus adalah merupakan hadiah yang utama dan akan selalu melekat dihati 

klien 
8
. 

 

Kehandalan Pelayanan (Reliabilitas) 

     Hasil penelitian menujukkan bahwa setelah responden membandingkan harapan yang 

diinginkan dengan kenyataan yang diterima pasien  terhadap unsur Kehandalan Pelayanan 

(Reliabilitas), sebagian besar mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi (76,7%).  
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     Kehandalan pelayanan merupakan kontinuitas perawat/petugas kesehatan dalam 

memberikan pelayanan kepada pasien meliputi kecepatan dalam menangani pasien, hal ini 

penting karena apabila keluhan itu tidak segera ditanggapi, maka rasa tidak puas terhadap 

pelayanan keperawatan akan menjadi permanent/menentap dan tidak dapat diubah lagi. 

Sedangkan apabila keluhan tersebut segera ditangani dengan cepat, maka ada kemungkinan 

klien tersebut menjadi puas 
9
. 

 

Keberwujudan pelayanan kesehatan 

     Hasil penelitian menujukkan bahwa setelah responden membandingkan harapan yang 

diinginkan dengan kenyataan yang diterima pasien  terhadap unsur keberwujudan, sebagian 

besar mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi (71,7%). 

     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan 

di instalasi rawat inap adalah baik. Pengenalan petugas/perawat terhadap pasien ditunjukan 

oleh penilaian pasien terhadap kemampuan perawat/petugas kesehatan untuk mengenal 

masalah klien serta mampu dan berhasil dalam memberikan tindakan berdasarkan pada 

keahlian dan ketrampilan yang dimiliki. 

     Aktifitas keperawatan yang mencerminkan kemampuan intelektual maupun teknikal 

seorang perawat akan tercermin dalam memberikan pelayanan sehari-hari kepada klien, aspek 

keahlian dan ketrampilan, merupakan kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki oleh 

perawat sehingga keberhasilan dalam pemberian pelayanan pada klien dapat dilakukan 

dengan baik dan pada akhirnya klien akan merasa puas. 

     Sebagai salah satu bentuk pelayanan profesional, asuhan/pelayanan dan praktek 

keperawatan yang dilakukan harus dilandasi oleh salah satunya prinsip berdasarkan ilmu dan 

kiat keperawatan atau dengan kata lain harus dilandasi dan menggunakan ilmu dan kiat 

keperawatan yang mempelajari bentuk dan sebab tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia 

serta upaya keperawatan dan penyembuhan 
9
. 

 

Ketanggapan (responsiveness) 
     Hasil penelitian menujukan bahwa setelah responden membandingkan harapan yang 

diinginkan dengan kenyataan yang diterima pasien terhadap unsur ketanggapan 

(responsiveness), sebagian besar mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi (71,7%). 

     Hal tersebut diatas berarti kemampuan perawat dalam memberikan pelayanan dengan 

tanggap dan peduli terhadap kebutuhan sehari-hari klien dan kebutuhan dasar klien telah 

dilaksanakan dengan baik. Penilaian klien terhadap kemampuan perawat untuk cepat tanggap 

terhadap kebutuhan sehari-hari klien, kebersihan, kenyamanan dan ketenangan lingkungan 

disekitar klien.  

     Unsur pelayanan ketanggapan perawat (responsiveness) meliputi substansi tentang perawat 

cepat datang ketika pasien memanggilnya, dan tanggap mengenai masalah diluar penyakit 

yang diderita, perawat cepat tanggap, mengingatkan, dan kadang membantu terhadap 

kebutuhan sehari-hari pasien  (makan, mandi, buang air besar/kecil, dll). Selain itu perawat 

memberi petunjuk apabila pasien tidak patuh demi kesembuhan dan perawat akan memberi 

pujian jika pasien patuh dengan petunjuknya. 

     Harapan klien menurut Suprapto terhadap pelayanan keperawatan diantaranya yaitu 

perawat diharapkan membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari klien, selama klien tidak 

mampu mengatasinya sendiri (kebersihan personal, kerapian, eleminasi, aktifitas, dll). Kiat 

keperawatan yang dipakai perawat pada item ini adalah nursing is feeling, berarti perawat 

dapat menerima, merasakan dan memahami perasaan duka, senang, frustasi dan rasa puas 

klien, dan nursing is crying, artinya perawat menerima respon emosional dari perawat atau 

orang lain sebagai sesuatu hal yang biasa pada situasi senang atau duka.
9
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Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan di IGD RS Wijaya Kusumah 

Kuningan. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 60 responden sebagian besar mempunyai tingkat 

kepuasan yang tinggi (76,7%) terhadap pelayanan kesehatan di IGD RS Wijaya Kusumah 

Kabupaten Kuningan tahun 2011. 

Kepuasan pasien adalah keunggulan suatu jasa pelayanan kesehatan terhadap kualitas 

pelayanan yang diperlihatkan apakah sesuai dengan harapan atau keinginan pasien 
9

. 

Kepuasan adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan hasil dari 

membandingkan penampilan atau outcome produk yang dirasakan dalam hubungannya 

dengan harapan seseorang. Dengan demikian, tingkat kepuasan adalah suatu fungsi dari 

perbedaan antara penampilan yang dirasakan dan harapan 
8
. 

Pelanggan memang harus dipuaskan, sebab kalau mereka tidak puas akan meninggalkan 

perusahaan dan menjadi pelanggan pesaing, hal ini akan menyebabkan penurunan penjualan 

dan pada gilirannya akan menurunkan laba dan bahkan kerugian. Maka dari itu, pimpinan 

perusahaan harus berusaha melakukan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan agar segera 

mengetahui atribut apa dari suatu produk yang bisa membuat pelanggan tidak puas. Mengukur 

tingkat kepuasan pelanggan tidak semudah mengukur berat badan/tinggi badan. Tingkat 

kepuasan pelanggan sangat tergantung pada mutu suatu produk 
8. 

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa pendapat diatas, maka penulis berasumsi 

bahwa kepuasan pasien merupakan salah satu bentuk dari pengukuran mutu terhadap 

pelayanan yang diberikan. Hal ini mengharuskan pihak menajemen untuk terus berbenah dan 

meningkatkan pelayanan baik melalui perubahan program pelayanan seperti menggunakan 

sistem penugasan tertentu dalam memberikan pelayanan khususnya keperawatan, maupun 

sarana untuk pelayanan yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai pengguna 

jasa pelayanan. 
 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa terhadap 60 pasien yang dijadikan responden  di 

IGD RS Wijaya Kusumah Kabupaten Kuningan tahun 2011 penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sebagian besar responden mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap dimensi 

empati yang tinggi (61,7%), keyakinan terhadap pelayanan kesehatan yang tinggi yaitu 

83,3%, kehandalan pelayanan atau reliabilitas yang tinggi yaitu sebanyak 76,3%, 

kemudahan pelayanan  yang tinggi yaitu sebesar 71,7% dan  ketanggapan petugas yang 

tinggi sebesar 71,7%. 

2. Sebagian besar mempunyai tingkat kepuasan yang tinggi (76,7%) terhadap pelayanan 

kesehatan di IGD RS Wijaya Kusumah Kabupaten Kuningan tahun 2011 

SARAN 
1. Bagi IGD RS Wijaya Kusumah Kabupaten Kuningan tahun 2011 

Rumah sakit dengan mengetahui hasil penelitian, untuk dikemudian hari agar dapat 

selalu mempertahankan kualitas pelayanannya. Hal ini dibutuhkan agar kepuasan pasien 

dapat selalu terjaga sesuai pula dengan keinginan pihak Rumah Sakit, sehingga Rumah 

Sakit dapat selalu memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas terutama di 

lingkungkan kabupaten Kuningan. 

2. Bagi Perawat 
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Perawat sebaiknya dalam pelaksanaan pelayanannya, tidak perlu membeda-bedakan 

perlakuannya antara pasien, sehingga dapat dinilai bahwa pelayanan yang diberikan 

berimbang terhadap seluruh pasien. perawat juga harus meningkatkan perhatian (caring) 

terhadap pasien pada saat melakukan asuhan keperawatan dengan cara cepat tanggap dan 

selalu siap untuk memenuhi kebutuhan pasien. 
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